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 ةيبرعلا ةملل لوالا داف عمجم وضع

 قةمدي يلرعلا يباعلا عمجملا وصعو

 ءاج دق فوصتلا بهذمل ةيرعش ةبترع تانايب عضو "نإ
 اهتءارق ىلع رمأآلا ءايلوأ قفاوي نأ متحتي ناك هنال كلذو « اًرخأتم

 نووالق نمز يف ثدح ام اذهو . يلاءلا سردتلا رباه قوف نم

 يبألا نيدلا سمش خياشملا خيش نأ كلذو ةرهاقلا يف ة م لدال

  ةاضقلا يضاق دض يعاجشلا رجنس ريمألا لبق نم ادعم

 0 سيردتل ه ةيرحطش 6٠ ماع ءادعسلا ديعس هاقناخ يف اًذاعسا نيغ

 دعس ةيبرعلا ةغالا ىلإ هلَثث يذلا حرشلا يف ضرافلا نبال ىربكلا
 ةيسرافلا ةغللاب هفلأ يذلا ةيئاعلا حرش نع «هينوق» يف يناغرفلا نيدلا
 . يونوقلا نيدلا ردص

 مظنف يرصبلا اًرءاد تمهلأ دق ضرافلا نبال ىربكلا ةيئاتلاو
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 هال تك اذ :نمراقلا نا ةيلاث قمح انت تك هنن ةانوهق

 اًرون رثع ينثا ىلا ةيثادلا هذه مسقنتو . ةيويبرتلا ةيحانلا نم ظفحلل

 تازجءملاو ةدالاو سفنلاو حورلاو ةيحلالا ةدحولا يف ةعم اهيلت

 ٠ ثعبااو بطقلاو نآرقلاو باسملاو قلخلاو ملاعلا داسفو

 : نيتبج نم ةضماغ يهف (رءاع) فلؤملا اذه ةيصخش امأ

 554 هع يدهم ف ةبوسنع ةناحور روبط هفارتعال 2 الو ا
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 . ”ليطاو ىلا نبا لثك ةنيعبسلا ةقيرطلا تاحضا

 مجن خيشلا ةقيرطل هاقناخ اهيفو ساويس ةنيدم هركذل : اينأت

 ماقَأ ثيح « تاقؤت » هاقئاخ ىتح ةرشتنم ةقيرطلا هذهو) اياد نيدلا
 ( يقارعلا نيدلا رخف

 هد ماق يذلا ليفملا ىعسملا ادم ىربكلا ةدئافلا ىز انه نمو

 فلأ يذلا صنلا اذه رشذ يف يبرغملا ذاتسالا ملاءلا لضفالا انليمز
 يا ًاماع نيميرأ نم لقأب فوصتلا سيردعل ةيمسر ةلواحت لوأ دعب
 ٠ ةيرجه ال” ؟ ةتس يف

 هتنواعم ىلع ريثكلا ركشلا هترضمل يدسن نأ الإ انعسي الو
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 .ركعحاب ةنمل 5١١ ةحفصلا ١١ ءزملا خيروزب
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 م رهمم لا

 باناكا د

 عرنو اهلكحش ثيح نم مدقلا اهياع رهظي ةطوطخع يتردكسم يف ى رأ تنك

 ١ ثنئكو ابطخ زارطو اهةرو

 اذهب وأ ملعلا اذهب ةقثلا فيعض انأو ىوصتلا يف امك دئاصقو لئاسر ةعومج

 اهارأف ثارتكا نود نم ًاتايحأ اهيف ىرظن لق

 ًاساأ تصمقت « ةيمجعأ ملاعت نم جاشمأ اهنأ يداقتعال ةينيدلا ةفاقثلا نم عونلا

 اهيإإ تنسحأ امم رثكا مهدئاقعو نيملسملا ىلا تءاسأ دق اهنأو ايمالسا ايبرع
 اهنع اهفرصأ ةطوطخلا ةءومجلا كلت ىلع يدي تعقو اياك تنكتف . مهاإو

 ىلا عاد اعد نأ ىلا . اهف لماتلاو حفصدتلا ْن* ىلحع تاق لعد ؛© اهريغ ىلا

 رود ءاجو . ةدحاو ةدحاو اهتاطوطخع رعأ يف تيثتلاو ةيتكلملا يف بيقنتلا

 ٠ انيءاضم عيمجم ماتها دشأ يسفن يف تّدعَبف . ةيفوصلا ةطوطخملا يف رظنلا

 ةبطخ اهمظان ا لمح ٠ ضرافلا نبا ةيئات رارغ ىلع تعبط ةليوط ةيئات ةصاخو

 يرصبلا رءاع نب رماع ىلاعت هللا ىلا ريقفلا لاق ) : هلوقب امحتتفا . ةمدق« وأ

 ةبح نم ةديصقلا ردد : لوقلا بورض نم ةءطخلا يف ءأج م ىعو نف ) خلا

 ساويس ةئيدم ) اهيف تءظن نيذللا ناكتملاو نامزلاو اهيناعم نيذافأو اهبمظن

 لمحويإ ناك اذا اع لءاستو اذه يرصبلا رعاع نب رءاع صا هبار( مالا ةئ

 اءباط لمحي يذلا مسالا اذهب ىمسي نم نيمجعتسملا ناكتملاو نامزلا كنيذ يف
 دصاقملا عونتو قيسفنتلا نسح يف ديصقلا اذه لثم هل نوكحيو اضحم ًايبرع

 ىدل ةيدخشلا روهشم نوكتي ال مث تاعوضوملا ةفلتخملا يلاءما داريإ يف كفتلاو

 . نيفلاخاو مهنم نيفلاسلا فوصتلاو خيراتلاو بدألا لاجر



 رماع ىلا اهتتسن رمأ يف تغتلاو ةيئاشلا هذه قيقحت يف ضوٌلا لمقو

 لملف « ةيفوصلا راثآلا نم ةرركذملا ةطوطخلا يف ام ثسرهف درسن يرصبلا
 : ةيثاتلا هذه رارسأ نم ءيش ىلإ دشري ام راثألا كلت لالخ نم فشتسي 0

 هللا ىلا عرضتلا قيرط نم هيلع عوقولاد مظعألا مسالا يف ةلاسد
 لك تاعاس ىلع مث اة عوبسألا مايأ ىلع ءاسألا كلت عيزوتو «ىن-1لا هئامساب

 هقيرطل ةئاده هلأسأو « هقيفوت نسح ىلع هلل دمحلا ) ةااسرلا لوأ موي

 فرامملا ساش بحاص يفوبلا يلع نب دحأ خيشال ءذه ةلاسرلاو < .. خلا
 .(ه 555 ةنس ىلوأملا )

 نب دمخ ن يلع نيد هللادبع يأ فيلأت هليصفتو حورلا بئاجع باتك رص فز

 دما ) هلوأو ( ه 754 ىفوتملا ١ نيدلا ىحع بقلملا يفاطلا ىمتالا يلرعلا

 06 لا نلمح اندمس ىلع أمرض ينط نيدلا هداع ضع مالسو هلا

 (م 765 ةنس ىفوثملا ١ كوالا مظنب ةءوسوملا ضرافلا نب رم ةيثات ح 5

 ءاريشلا ةفوضلا رهشأ اهساض نأ 15 < تانئاثلا رهشأ يه يهر

 دي ادب رسثع ةعيس اهتايبا ددعو ٠ اهمظان مع ' ةيثات - ()

 ( يئ» ىضقت ل لق ىلع | هحو ىرأ يدغبو يددقو ايندلا ع نم يانم (

 : اهملطمو «اضيأ اهمظان مس مل تيب ةثاعبرا و 2 اهنا بأ غلبت ىرخأ ةيئات - (ه)

 ( تريح كب افخ ال نأ ىلع كيفو يشهد 0 هحو نك روني )

 : اهملطم اثني رشع ةعست اهتايبا ةيئار ةديصق - (5)
 (ةارسألا ..ضمارع «لومر- اههن“ كرام نك ايفل مارا ؟تاهتو)

 :هلوق وهو « ةقياسلا ةيئارلا ةديصقلا يف عقو تيب ىنعم حاضيا يف ا 0:02

 ( يرابلا ميدقلا اذ ىوس * : يش يا اب دوجولا نم كنع دش ام

 ةدوصو ٠.٠0٠ خلا كنع ذش ا. هلوق نع لئاس لأس : ةلاسرلا لوأو

 ءايشا مثف تاذلا ةيؤر مدعا ناك نا (  ذش ) ىنعم ام : لاق هنا هلاؤس
 ةديصقلا مظانو . لاق ام رخآ ىلا « كالفالاو حورلا لثم : ىرت ام ةديثك

 ٠ نالوه# تبلا ىنمم نع لئاسلاو ةيثارلا
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 اهرمأ قيقحتو « اهرسشت ددص يف نحن يتلا يرصبلا سماع نب ىماع ةيئات < (4)

 ٠ اهيلع قياعتلاو

 الو ًاثيب رمثع ةعبس اهتايبأ غلبت ( ديحوت  ناونع تحن ةيلاد ةديصق - (1)
 ةافوأو + اهدا مع

 (ُدهْتَأ يايإو يريغ يفدهشأف هبرق فقاو. يف يل ينبطاخي

 لد فوصت رثنو مظن < هيف 7 لكو 4 عودمجلملا يهتأد ةديصقلا هذبيو

 . 2 ديحرتلا ١ ىوعد وأ (لواخطلا ) ىوعد لوح نارودو « فودتلا يف ولغ

 عسا طخ اهلك ةعومجملا نيماضمو .؟ ( دودولا ةدوعو م ديحوتا اي نوددريو

 :رخالا اهذعب يف هب حارصو 4 اهذعب يف ةمسأب حيرسمتلا نع تكشس 3 دحاو

 هقيلعت نء غارفلا قفاوو ) : هصن ام حورلا بئاجع باتك رخآ يف لوقي وهف
 ىلع ةثاعبسو نيناثو نيتنثا ةنس مركملا نارعش رهُح عبار كرايملا .تبسلا موي

 هيدلاولو هل هللا رثغ ىلركتلا ناملس نب فسوي نب دا ىلاعت هللا ىلا ريقفلا دي

 .( نيماسملا عيمطو هيف رظانللو هكلاملو

 انلعج نإ اهيلا بن يتلا «لرك ) يه امو ؟ اذه يلركتلا دمحا وه نف

 ؟ اهيلع (يل) ةدايزب « ةيكرت ةبسنلا تناك نا ( رك) يه ا١ وا 9؟ةيبرع ةبسنلا

 . ناوخالا ضعب هحجر اك كركتلا ةئيدم ىلا ةيسن ىه ائاو الو ال وأ

 نم ةيناثلا فاكلا سأر ىلع (اصع) عضي ملف لهاست خسانلا نوكيف

 اركذ هيف ث ملف يماس نيدلا سيشا مالعالا سوماق انعجارو . ( كرك )

 يتلا «رك) وا « لركحا ) الو . صاخشالا ءامسا نيب ىلرككلا فسوي نب دمحال

 + فما نك امآلا امنا كرت ايلا تنل
 هنوعو هللا دمحي ةديصقلا تت ) : هصن ام ةيرماعلا ةيئاتلا رخآ يف ءاج دقو

 اهتكو ) هأوق لهف ( رفاسم مو قداصلا خالل. ٠ ٠ ةرحشلا ملا نك يل اهستكاو

 9 روك ذملا دحأ اهخسان لوقم ن٠ مالكتلا نوكتيف اههسن هنا هب ديري ( خلا

 معدل اه-اغن اغا ( صاع نب صاع 0( اه.ظان نا ؟ اهتك ) هلوقب دارملا نا وا

 ضعب يف تيمس ةدلب ريبكل) رهنلا ةفض ىلع ةبطرق ةيالو يف نأب اًريخا انرفظ ١(
 ( عا هم:مأم ) مويلا ىمستو ( ىلارككلا ) ةيبرثلا تاطوطخملا
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 ةلاهخلا عضاوف ٠ ناوخالا ضعب ريخالا اذه حجرو ؟9 روكذملا ( رفاسم ١ خيشلا

 دجوي ىله اهسفن ةيثاتأا (5) 9 وه نم صاع اهيظان )١( : ةعيرا ةيئاتلا هذه يف

 تك يذلا رفاس. 0 9 ةماعلا وا ةداخلا بتكلا نازخ يف خسن اهنم

 اذه رفاسم خيشال نا ةيئاتلا رخآ يف ئراقلا ىريسو 9 وه نم همسرب ةيئانلا
 ٠ ذاذفالا نيفوصاملا نم هديغو يلرع نبا هب تعني ام زارط نم ًاتوعنو اياقلا

 9 وه نم يلركللا نايلس نب دمحا ابخسان (4)

 لاؤسلاو عجارملاو تاظملا يف هنع ديدشلا بيقثتلا دعيف اهمظان اسمأف
 كلت اضرعت نيّصنب انرفظ مهراثآو م,.ءولعب ةفرع٠و ةيفوصلاب لاصتا هل نم

 ( ؟5+/١ ) ةيبرعلا بادالل هخيرات يف نءاكو رب ركذ : اجذاس ًاضرعت ةيئاثلا
 !متيفاقو اهرجن نمو ضرافلا نبا ةيئات رارغ ىلعو | : هصن ام ( ؛56/ ) هليذو
 همكوفو يلاطرربلا فداملا يف ةخسن اهبنهو «يرسهيلا رماع نب رعاعا ةيئات دجوت

 رماعب فيرعثلا الو اهتعن يف كلذ ىلع دزي جلو [(441 مقد ( انيق ) يف ىرخأو

 يلرعلا يماملا انمي ةيتكلم يف ظوفحملا انيق ةيتكم تسربف انعجارو ءاهبحاص

 7-5 دقو (641) مقرب ةيتكملا يف ةظوفح اهنإ ] لوقيو اهركذي هاندحوف

 يفو [هالا9 ةنس نارعش يف اهن» ىهتنا هنأو اهلصأي اهلباق ابخسان نأ ابيلع

 خيرات عم قستي الا 6 ينءأ انيق ةخسن خسن خيرات نأ وهو :لاككشإ اذه

 ( ةيءاككلا رردلا ١ بحاص هلاق ٠٠ عم الو( مها/١ ةنس ) وهو انتيثات فينصت

 يف أطخلاو ٠ اهمظان اهمظني نا لبق انيق ةخسذ تدتُك فيك : لاقي ذا : يتآلا
 . انتحل يف ال انيق ةحاسأ 3 راد ْ وه نافل با ا

 يف ةئماكللا رردلا ١ هخيرات ف يلالقسمعلا رجح نبا ركذو

 تخت ةيرهاظلا بتكتلا راد يف ةظوفحملا ةطوطخملا هتنيسذ) ( ةئماثلا ةثاملا نايعأ
 تيأر يرصبلا رماع نب يمصاع» :هصن اع 216١ ةحنص 544 مقر

 مو رجح نبا هلاق ام لك اذه « ةيرجه 7١ ةئس هفلأ فوصتلا يف ًافينصت هل
 فياأتلا وه ام انا ركذ هتيل ايو ٠ اثنُش رماع فاؤملا ةيصخش نييعت يف هيلع دزي
 ةيئاتلا هنأ حجراو 7 رثن مأ وه مظنأو 7 اهريغ ما ةيئاتلا وهأ 7 هل هآر يذلا
 : اه افصاو اهرخآ يف لاق اهمظان نأل : ابسفن
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 (ةريصتب الو يوارلا اب لَكَي ةليوطب امتددع اذا تسلو)
 (ةرجه خيراتل (لاذ) يف ساويسسب اهمظن مت (م) مث (ث) ابنكتو )

 ةئامسخ لمحلا باسجي ةديدقلا تايبأ ددع نأ هب ديري (ه) م (ث) هلرقف
 ناف :ه 7١ ةئس يف ّمَقَو اهمظن نأ هب دارأ (لاذ) يف هاوقو ..تايبأ ةسخو
 ٠ نيثالثب ماللا فرحو . دحاوب فلالا فرحو . ةئاعبسب بسم (ذ) فرح

 دعبيف هسنن خيراتلا اذه يف فلأ يرصبلا رماما رجح نبا ءآر يذلا فيلأتلاو
 ٠ نيرياغتم نيفياأت انوكس نأ

 ىلع يك مظانلل ةجرتي انرفظ باتكللا ىلع انقيلعت ماق دعبو ريأل دعي مت

 يف « رجح نبا » هلاق امم ليلغلل ىفثأ « اهزومر نم ريثك ءافخو « اهراصتخا

 مجعم صيخات » يف يهر « انازيم حجدأو « ًانايب ىفوأو « ةئماكتا رردلا

 : هرخبو هر 7-3 ابصن اذهو لا نبال « باقلألا

 رذيشواب فرعي رماع نب رماع لضفلا وبأ نيدلا زع ردنا رماع نبا»

 ةكسالا يف لئاسر هلإ « رصعلا ءاكح نم بيدألا مكتملا يرسصبلا ( اذك)

 ىسع هنأ ىعدا ال يفاتسدرألا رخفلا نب يلع ىعدملا نأ هئيدح نمو اهريغو

 نم ردقلا ةليا يف قرحأو لتقو 1 ا « هلاقي لاقو < لضافلا اذه هقدص

 يضاقلا لوقي نيدلا زع يفو « خيراتلا » يف !متاكذ تايبأب هاثر 147 ةنس ناضمر

 :هبايث يف ثدحاف هباحصأ ضعب هاّتس دق ناكو يليثلا ماه نب مهاربا نيدلا م

 رئادو ,لاب لابلاو ارماعادغ ينطاب تابارخ يف عبر كنب

 ٌرماع تاب. . .لا يف ذإ ابجعاوف ائرهد بئاجع نم ءيش كلذو

 لقد وبف نطفلا "ىراقلل ايف ءاح م ليوأتو ةجرتلا هله ىلع قيلعتلا عدنو

 فادهاو اهتاعزت كردي )ّ اهيحاصو ةيئاتلا فصو يف هائاق ام عي أرقي نأ

 3 اهمحاص ةناكمو 4 اهيهاذم

 ١( صو ج دادنج داوج ىفطصم ذاتسالا ةخسن نع نودذيسام ذاتسالا انيلا اهاقن 4|-

  9.رواظلا ةخسلو . 7 ص 558 ةئس هير هاظلا بتكلا راد ةخسن يف اهسفن ةمح ملا انيأر م

 رديف مقر ) باد الآ ممك 2( مسأب م هوسوم



 ةهدقملا م

 نأ 1 نيمسفملا نيةرسثتسملاو قشمد ل اهأ ٠ ن<م ءالضفلا ضد ثم بلط دقو

 ىلبت وأ ةط وطخملا دقفت نا ةيشخو « عايضلا نم اه ألذ ابتمرب ةديصعلا رسثن

 ىلع نيمدسأ نأ لجألو اذه . ةضّرألا ثيع أ اهيلع رهظ دقو .٠ نمرزلا لوط ىلع

 ةربجو فوصتلاب ةيانع مه نم اهيلع نوءلطي نيذلا لؤفلا لهأ يأرب اهرمأ قيدح

 ثيح ةناتسالاو هينوةو ساورسب نيميقملا كارتألا مهنم كذلاب صخأ : هبتكب
 ثيح : ايروأ مداوع ف نيميقملا كللواو .ةردانلا بتكلاو 4 ةرفذاولا بتاكل

 ةسيئاتلا تيثن هلك كلذل - نملكورب ءاكذ اك اهبتاكسم يف اهنم خسن دجوت
 اهخسان نع تردص افا اهأ حجز يِاا اهنيراحتو ارطالغأ ىلعو امصن ىلع قلعنو

 . ننفتملا رعاشلا اهمظان نع ال

 ائحمصأ رداع نب رماع م اح )ار نم هراح يي انك نأ كدعنو . رفاسم

 ةيرءاعلا ةيئاتلا تدتك 00 ل بورحملا (رفاسم) رمأ نم ىرخأ ةريح يف

 نم نوكتي نأ حجرألاو « مالسالا ةفوصت« نم وه نذإ ٠ هيلإ ةرجهلا مسرب
 مجارتلا بتك انءجار دقو « ةرجبلل نماثلا نرقلا علطم يف ساومس ةئيدم ةفوصتم

 مالعألا سوماق ائمجار اننأ ىتح رفاسمم يمس ادحأ دج ملف (رفاسم) همسا نم يف

 .رفاسم همسا نء اضيا هيف د ملف كرتلا خرْوَم يعاس نيدلا سمشل

 عيش رفات نب ىدع لاو فوصتلا نيك يف رئاسن هيما نه نهقأو

 ٠ ةيديزيلا ةفئاط هيلإ بستنت يذلا راجنس ل و دارألا دالب يف روهثملا ةقيرطلا

 ماظن لق عا رفاسسم هدلاو نوكيف ٠ م 568 ةئس يفوت اذه يدع نكللو

 نأ ميصي ام اذه رفاسم ةجرت يف دحم مل اننأ ىلع . ةنس يتئام وحنب ةديصقلا

 هنأل هسفن رفاملاب ىنع مظانلا نوكتي نأ انيردي امو . ةيتآلا باقلالب بقلي
 ىلا هب نوزمري ةيفرصلا حالطصا ( رفاسم بقل يأ )وه وأ « ساويس ىلا زفاس

 يف كرا تم يز ذاتسالا 5ذ دقق ؛ ىلعألا توكسلاملا يف ةحايسلاو رفسلا ىنءم

 تاحالطصا ريسفتل هدقع باب يف [ع7”؟ صا جل ىمالسالا فوصتلا هياتك

 5 لا
 يذلا وه رفاسملاو . قألا ىلا هجوتلا يف ذخأ اذا بلقلا نع ةرابع رفسلا »

 يف كارتألا ةفوصتم دنع - لعاو « .ها تارابتعالاو ثالوقعملا يف هركفب رفاس



 5 م دقملا

 نأ الول يدترنل انك امو ٠ هائلبح ام 8-1 الع - ساو.سو هينوقو هئاتسالا

 .٠ هللا اناده

 مهغي اك الصأو اذتحم برعلا ميمص نم لب يلرع وهف اهمظان امأ اذا

 ملفنا لا وأ نم فرط حرش يف ةمل) : هلوقب اهودع يقلا )| ةقالا تايبأ نم

 1 لك لإ ناو امظنو ةديصقلا دن ملو . « هيلاطم يف قاثملا ن « تل امو
 ةغللاو مع لا ىف هتدام ةرازغو « هتفرعم لومشو اهمظان لضفي باجعالا يعدتسي

 ءاهنم ةيفوصلا ةصاخو « ةيمالسالا ةفاقثلاو « ةيبرعلا ب تاذلاو

 يف ءاج ام ابنم درون اهيلع ةلثءأ ةمثف اهمولعو ةغللا يف ةخسارلا همدق امأ

 : [؟؟ ص] تبلا اذه

 ( يتديخ بانطأ دك ابثلا قوفف ىرثلا ىلع يثمت يالجر تحبصأ ناف )
 بيرغ ظفا وهو ٠ ةمومضم ةددشم لادو ةحرتفم ءايب « دي » لاق دقِف

 ىلع اهظافلأ فيرصت يف فرصنلاو ةئللا تالك ليمتسا يف مظانلا ةءارج ىلع لاد
 ًافيطا ًاجرخع فيرصتلاو فرصتلا يف انه هل نأ ريغ « مجاعملا بابرأ لاق ام ديغ

 نود نم دتي هلصأ ديدشتلاب دي هلوقف . ةيرغللا هنكسنحو هتراصي ىلع لدي

 ملف هناكسم يف تبث اذا « ةيلعافلا ىلع دتولا عفرب 2 دتولا دتو عراذم ديدشت

 دهب نصا نأ اك ننكر دك نصا اناث ا اذانفلاو دير لانو كل ففم

 لعجف هيلع داز مظانلا ن كل ٠ هيلع اوديزي و م حاملا يف هولاق ام اذه . دعوي

 نكسأف تالا ا ددي تراصف الاد دقي ءات يلق هثأب كلذو: ب دي نم

 بانطأ تنثي يأ دي لمفلا راصف « ةيفرصلا دعاوقلا ب> يناثلا يف هغدأو لوألا

 . خيسانلا اهفحصف .آتااب بانطالا دن لاق ملظانلا ناك ابرو.ايرثلا قوف هع ةميخ
 ديغ « دي قمع اعدم 3 لاَقَي هنأ انيلا 5 , مجاعملا باحصأ ن مدع نعل

 هنأ الإ دترلا ٌدَولا » هريغو ناسللا بحاص لاق : لمف ايف اًدَدَنسم مظانلل نأ
 : !متنبا يصوت ةيبارعالا لوق هنمو لوقأ « .ها دو لاقف لادلا يف ءاتلا مغدأ

 اميلمكر ىولاب يعرقا م اهيلع ىتبياو ةاهللا يمس

 «بانطألا ُدث» هلوق يف رماع اهيلع ىرج (دولا) محلوق يف اهيلع اورج يتلا ةقيرطلاف
 عقو امو « امولعو ةغللا يف ةخسار ًاسمدق مظانلل نإ لوقن انلمج ام اذهو



 ةمدقملا ٠

 . ىظ بلاغ يف ةاورلا وأ خاسنلا ند فير كلذ فلاخي ام هنم

 اك « لقعلا دسفي هنأب يهتلا الم مادملا نع ىبن هنأ مظانلا ىلع ظحالنو
 نعو رحبلا بوكرو ناطاسلا ةرشاعم نع ىهن دقف : رخأ ءايشأ نع ىبم

 لكو .٠. خلا ديصلاو درتلاو جنرطشلا بعل نع ىهنو ٠ تاوهثلا مهن نايقلا

 ةيحود اًرومأ اهنم دارأ مظانلا نوكتي نأ روصتي الو ةسوس< ةيدام رومأ هذه
 لمأت اذاف . اه. امه ةقالع ال ةيحور اًرومأ اهني سدي نأ وأ « ةيقوذ وأ
 ذخو ) هلوق ىلا عجرو ةيداملا ةرمخلا مادملاب دارملا نأ مهنر اذه 'ئراقلا

 :رمخلا نم ليلقلا حيبي مظانلا نأ الا هنم مهفي مل ( اهقوذ فئاطل نم لادتعاب

 . فئاطا اهل ةريخلا هذه : نادللاب ةقوذملا ةرمخلا « ةرمخلا قروذ ىنعم نأ ذإ

 كيصوأو ةريغصلا اهريداق٠ نم ًاضعب ةقوذملا ةرمخطلا نم ْذخ لوقي وهف
 نأ يف رهظي اما لادتعالاو . لادتعإاب نكلو ريداقملا هذه ضءب لوانتت نا

 ةغالبو ةنا مظانلا لوق نم مهفي ام اذه . تارتف اني تارع برشلا نوكتي
 اهريثك نرد اهليلقب يصريو ةرمخلا حدي نمم مظانلا نوكتيف « ًافرصو اًرحخو
 يتلا ةحابالا هام حيرصتلا ىلع فوصتلا لاجر نم أرحت نم رخآو لوأ هلعاو

 نيماسملا لمح ىتلاو . اهريثكو اهليلق اهيرحن نم مالسالا نأ هيلع ام يفانت

 دقو «همد ةحابإ دح ىلا هيلع ةروثلاو كاهل هلالحتسال مظانلا يف رفكتا نودقتي
 مسمع تومسّتي نم داتعا دقو .لاق امم رسيأب ةيفوصلا ةالغ نم هريغ مد كفش
 مالكتلا اذه لثم اولوؤي نأ نيماسملاب ءوسلا نظ نع عروتلاو حالصلاو ىوتتلا

 اولوؤي نأي رحأو . اههايشأو يلرع نباو ضرافلا نبال عقو اذا نيدلل يفادملا

 نم انالسنا اولوأو اولءذ اذاف ٠ ةرمخلا ليلق ةحاباب هلوق ةيئاتلا مظانل كلذك

 ٠ مالسلا هتنلو نيدلا ىلعو انلقو « ماقملا

 بلاغ يف اهيلا بهذ 9 ساويس ىلا مظانلا بهذ اذا لءادتن نأ بنو

 < ساويس مث هينوق يف نيفوصتملا راثآ ىلع -ةيفوصلا ةالغ نء وهو - علطيل نظلا

 ةلمرالا جوزتو ةينوق يف ماقأ « يلرع نب نيدلا يبح) مظعألا ةالالا ماءا ناكو
 يبرع نبا هابرف الفط يرنرقلا ( نيدلا ردص يأ ١ ناكو يرنرقلا نيدلا ردص مأ

 ةينوق يف كرثو هتجرت يف اوركذ اك ساويس « يلرع نبا يأ ) رازو . هبذأو



 ةمدقملا ١

 ريمالا اهنع ةخسذ بتكستسا دقو ( ةيكملا تاحوتفلا ١ نم ةطوطخملا هتخسذ
 55 ٠ فى 7 3 3 4 5

 م 1١54 ةنس رصم يف تءبط ىرخا ة>سن اهنع تذغأو ىرئارخلا رداقلا دع

 أ ْنَع ترقثتال وأ يلرع نباب ءادققا اه.ف ماقأو ةءلوق مظانلا راز اذا ورغ الف

 دصقي مث «ةئس م ند وُ نمزلا يف اهننبو هب أك ريشم وا «هأ احسان هاب[ نك

 نع اًديعب مث هتءاقإ تلاط دقو .بلاغلا يف اهسفن ةياذلا اهيف يقيف ساويس
 مظن ساويس يفو ٠ عمستس 3 م,لإ هقوشو هتلاح فصوف « هناوخاو هناطوأ

 هنا هسفن نع هلوقو ٠ اهرخآ يف كلذ ىلإ راثأ اك م 71١ ةنس ةيئاثلا هذه

 ةوافح وأ ماك عضو دالبلا كلت يف نكي هنأي راسل (ةينيمرأ ىلر فى ةهملم )

 ًاننفتم 4 دودجولا ةدجحوب الئاق واغو مط اذ ناك دهمذ ورغ الو . نيلهألا ن

 مكتيفهانو. هتقدرط اودهمو © نويلوضان ألا ءاماحتف اهلييزتو امضرع يف نفت '

 .٠ مك ديلاقتو مث دئ اقع مكس. ةدشلو ) مهنيدت

 ديري وا هلوقت نأ ددز م لك نال اندروأ اع نالا يفاكحنو «< اذه

 اهتايبا صن نك« موقيس اهمحاص ةللقعو ةديصقلا هله رمأ نم هقرعد نأ 'ىراقلا

 .٠ اهلع امقيلاءد نءر

 داضلا نكي هنأل كرت وأ يقارع هنأ نظلا لع لفيف اهكسان امأ ماذا 1

 (ناظياو ( طياض ) ناكسم ( طياظ ) لوقيف ”ةلاغم .اظ تاماكلا ضع«: يف

 ناونع يف هلوقلو -نامظ ناكتم نآض هلوقك اًداض ءاظلا مسري وأ (نضي) ناكسم

 2٠١ 21 قاماللا تايوامس نع داوتملا حورلا ةفرعم يف يلاثلا روذأا ) : يلي ام يناثلا روذلا

 ةجه اهفذح كتل ماللاو فاألاب تايرايسلا نع لاقل برعلا ءائبا نم ناك ولف
 ة.٠ايقلا نم(لأ)ن ذي (ىربكلا ةمايق ؟ذو) سداسلا رونلا يف هلوق اذكر ؛ةيكرت

 ةيبرعلا نم هنكشو « هتيورع ةحدا مظاد )ا نم فذللا اذه نوكس نأ دعبيو

 هطخ ناكتف دوسألا ريااب اهخسان ةيث ةيثاثلا خسف دقو .هرعش بواسا نه مهي "كَ
 رجلا ريطاب الكحتو اطبض اممسوأف الج اهديزي نأ دارأ هنكتا ًايلج ًاحضاو
 يف لدف . بارعإ ةكرع وأ لكش نود نم اهنم 15 كركي ال نأ يف دهتجاو

 يتلا داضلا ٠ نع اهل |"زييغ انيلع فلأ عضو: ا,مكر اهيناك نأ يأ ا ةلاشم ىنبعمو ١(

 هلام ريغ ي م اهيلع فلأ ال



 ةمدقملا ١١

 . اهفرصو اهوحنو ةيبرعلا يف « طيخ ةدش ىلع « طيضلا اذه

 ليذ يف قلعأو « اههنم دب ال نيذللا ليدمتلاو رييغتلا دعي ةديصقلا رسثانسو

 «ةخسنلا يف ظفللا لصأ ذ لثم .ىراقلل هزكذ نم ةدئاف انل ودبت ام تاحفصلا
 ريشنو . ريسفت ىلإ اجات2 ناك نإ هانعم ريسفتو « ًاضماغ ناك نإ هيلع قيلعتلاو

 كاهو ٠ هجاجز ن٠ رسكتت ام كبسو « هجاجوعا يوقت نع رجعن ام ىلا ًانايحأ
 : اهتلمم ةطوطخملا فصو

 بستكا امنا هلماو « ةرفصلا ىلا لئاملا نيخثلا يرثألا قرولا نم اهتاروأ

 ةحفصلا تيعوتسا . 6 مس ٠١ >*0) اسهتاحفصو « نمزلا مداقت نم هترفص

 ةمئاس تناك يقل | يه و ةيقرو ة ةراهم طويخ ىف اعاام و | رطَس ني نيرشعو ةهس)

 ٠ ةملك ةرثع ىتنثا ءاهز رطسلاو. بيرق نمز ىلا نيقارولاو خاسنلا نيب لامتسالا

 < ةسسنغ الو هيف ةطمرق ال « ريبيكا نرملا يذ يهسألا قلاب ةبوتكتم
 فورا ضعد يفو «زارتلا الو اهيف بكارت ال اهنكامأ يف ةديح.:٠ تاءاكتلاو

 ةءوام اهئاف دئاصقلا ضعب يفاوق امس الو « ةريملاب طوطخ اهيلع تعضو ةلاطتسا
 ظافلألاو لمملا نيب روثنم ريثك هناف ةريملاب طيقنتلا امأ . رمملا طوطخلا كلب
 نيب لصفلا ال ةئيزلا ريملا طقنلا هذهب دصق امإ خسانلا نأك ىتح ٠ ىفتا اهنيك
 ةعو.هلا تايوتحم عيمج يف تاءاكتلا ىلع لكتشلا عضوب خسافلا نعي ملو .لمملا

 اءاتها بارعألا تامالعب اهرمغ هناف يرسدبلا رماع ةيئاث تايكالإ دئاصقو لئاسد نم
 يداع اهقيسنتو روطسلا عاضوأو .انرشأ امك ةيبرعلا ملع يف لبج ىلع هعينصب لدف“ اهي

 بدرغ لكش يف مغ ءرفأ هناق « ةيئاعلا مظانلا وأ مكس لس اذلا اهم ممْح يف وَلا ةرقفلا ىوس

 ىَرَقم قرو نم ةطوطغملا فالغو . يتأي ابك ركتفلا جيبيو رظنلا ليمتسي
 < ةئيتم ريغ ةفيخس يهو < اهول لصنو « ترّشقت دلما هّيبعكو «هاياوز تاكأت
 ١+ تانص ىف زارع تدل ةكمألا لنلزو + طوتطا ةيلان ةكضغنم سنار عكتاو
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 يورلا فرح نإ يأ : ةيثث يهو « ليوطلا رجم نم ةديصقلاو ءيانلا

 ليخدلا لبق نوكسيو 4 نسل هلومسلا 1 فرح ءاتلا لبقو ءاتلا ايف

 كاذ ذا ةديدقلا ىمستف ءايلا وأ واولا وأ فاألا وهو ًانايحأ دملا فورح نم فرح

 يف هامذ اذا ةديصقلا تايبأ عيج يف نمسأتلا ءزالتانأ مظانلا ىلعو ٠ ةسسْؤم



 ةمدقملا ١١

 عمجلا هل زوج الو ٠ كلب لوأ نم كل ذك سيسأتلا مالي ال وأ «اهنم ب لوأ

 نيب اهمظان عمج ذم هذه ةيئاتلا يف مقو اك . ةيفاقلا يف ابيع ناك الإو اهنيب
 ( ةسايكو ةطاسب )و ( ةطسو ةبتر )

 دعو اع ىفو دقو « اًرون روع ةيالث ىلع اهمرترت نك مظانلا دعو 7 يهو

 43 ريخألا روذلا نأ راع )م دحاو كفر اًدحاو )ع روذلا ) ماب راونأألا درس نم

 لاوحأ 2 يف ةمل) هلوقي هلوئع لب (اًرون) همسل "1 ) رس كااثلا رهو

 ديبك قرف الو .ةءلل رونلا لمجف حماست هنأ وأ « وهس هنم كلذ لملف « مظانلا

 . طقف ارون رشع ٍيفثا نم ةسبكرم ةديصقلا نأ ىل رط#و ٠ روئلاو عمللا نيد
 ىف املخدي و اًرون أهمل مو هلاوحأ رس نم ةعمالا همهم مكانا اهدلسأ دقو

 همالد مو الصف رع ةنالث اهدحو لوصفلا ددع 1 خمالا نأ رلغ ٠ راونألا

 اهتترو )لاق (اًرون ردع ينثا ىلع !متترو ) بتكتي نأ لدبف ةءا هلوق ىلا

 اذوصق» نوكي لو ارو رشع قى ونا ىلع ةديصقلا بنترتو ٠ اوت رع ةنالز ىلع

 نم ةالغلاو ةينطاسلا ىدلا ةئا رم ةيصوصخ هل رع ينثالا ددع نآل مظاذلا

 ٠ ةيءالسالا قرفلا

 ناو. اماثن و اهتلسن يف قرشلا ةيحانل ةبحتم ةديصقلا نإ مظانلا اكل لوقو

 _هايسو .٠ ةذوهملا » ةيدرغملا 22 ةديصقلا رون ءىفطت 4ك ةيقرشملا م ةديصقلا هده

 ربك ألا خيشلا يلرغملا اذهب دارملا نأ نهذلا ىلإ ردابتيو . يلرغم اهبحاص نأل ةيبرغم
 رعاع نب رماع انيحاص ليق يأ ه 54 ةنس ىفوتملا يلدنألا يلرع نب نيدلا يحم
 : يلب رع نبا ةيئات علطمو 2 ةكش هه ودعي

 (ةرظنب ماقملا كاذ يف تدحوو يقرضحمم تللح نأ اه تهزنت»

 (مدحوي ساقت نأ تلجو تلامآت يتلا ّفدحو تدهاش يترثك يفو)

 (ةميقب بارس نم ءام بلاطك اهاك ضرالا يف هللا ريغ بلاطو)»

 ءاماع ْنء« ىونسودلا ىدنفا هللا دمع امحرشس دقو 4 اب (١؛86+0٠) ءاهز ىهو

 ( دوؤلاو بيغلا يفاعم سئارع ةارعو دوهشلا نيع ةرق ) هحرش ىّتسو لوضانالا



 ةمدقملا ١

 اسرتك ةيرهاظلا ىتكلا راد يف ةخسن هنم دحوتو . ه ٠١١ ةبس كلذو

 ىمم نباب ريهشلا ى يمفاشلا يقثمدلا مث يرزلا ميرككلا دبع نب دمحم نب دمح)

 .(ها١1ه"“ ةئس

 قرع نبا ىلا هت توك نأو (ةيبزقلا ) قي دارملا نفك ق اذه انلق
 نا حجز انناف ٠ بغرأ هيفو «ليمأ هديغ لوق ىلا نحنو « يلرغا يددنالا
 . ( كوالا مظن ) ةامسملا ىربككلا ضرافلا نب رمع ةيئاق ةيبرغملاب دارملا نوكي

 هللا لوسر تيأر لوقي يلأ تعيس : كلذب اهتيمست ببس يف هدلو لاق دقو
 اهتيمس تلق : ةيئاتلا كتديصق تيمس ام «رمع اي يل لاقف مانملا يف «ص)
 اهتيمسف ( كولسلا مظن ) اهدس لب ال لاق « نانملا حئاورو نانَجلا حئاول )

 : رومأ « ةيبرغملا » هلوقب ةدارملا ابنا حجز انلمج يذلاو . كاذب

 ابيلا ماهفألا تفرصنا تقلطأ اذا ةيئاتلاف دحلا تقاف يتلا اهترهش )١(
 . دهعلا لأب ةيبرغملا اهنع مظانلا لوق امس الو

 هتهدقم يف لاق دقف : ضرافلا نبا ةيئات هتئاتب ضراعي اغا مظانلا نا (0)

 ضرافلا نب رع زيزعلا خالا ةديصق هتنمضت م ناوخالا ىأر ا1) : هصخلم ام

 مهتم يدا بّرَقملا ينه سمتلا ) : لاق نا ىلا « قئارلا مظنلا نم يلدنالا

 ال كلذو ... هركذ ام ىنءم حضوي اهنورو ةديصقلا نزو ىلع ةديصق بتر

 م ه تءظنو مهتم تربجأف رارسالا هذه رحب نم يتدود ير نم هوققحن

 اذوغ وأ اًريدقت وأ اًروصق ضرافلا نبا ةديصق يف نأ ركذ دقف (ةديدقلا هذه

 يلا كلت ةيبرغملاب دارملا نوكيف ةيقرشملاب اهفصو يلا هذه هتيئاتب هلازأ هنأو

 ٠ اهجارس تدازو اهجاجوعا موقف اهضراع

 كلذ يف أطخأ دقو ٠ ًاسسلدنأ ضرافلا نبا لمج هتمدقم يف مظانلا نا (؟)

 سادنالاب هل ةقالع الو ةافولاو أشنملا يرصم « دلوملا يو ضرافلا نبا نال
 دحأل اوجرت اذاف برغملا ملاقأ نم سلدنالا اولي نأ نوخرؤملا داتعاو « الصأ
 أهيرغم هلعج يعادنأ ضرافلا نبا نأ مظانلا مهوت املذ ٠ يلرغم هنا اولاق اهثانبأ

 الا هماعب ال رمأف مثول اذه موت ملظانل نأ فيك امأ . ةيدرغملا هتائاث ىمسو

 هساوق ضرافلا نبا ةيثاث ةيبرغملاب دارملا نأ ديؤي اممو ٠ ملعلا يف نوخسارلاو هللا



 ةمدقملا ٠6

 نأ الا ٠ ضرافلا نبا ىلا ةبوسنملا ةيئاثلا اهب ينمي ( ةيضرافلا اهس ىفخأ ) دعب
 يلرع نبا ةيئات : اعد نيتئثاتلا ىلع هتنئات لّصف رماع نب رماع تان عدم ي عدي

 نم دارملا يف كشلاو ددرتلا نرككي تكانلذب و: اناث ضرافلا نا ةثاتو الوأ

 ٠ هتشكت هللا نذأي تح قاب ةيدرغملا هلوق

 يرتادها قون كد كم تييلو هن رعتر ةكااقا نأ لرتر وهذ
 ىفخأ هتيثات ردب نإ دعب هلوق ليادب ةداخ كولا مظن ةيئاتو ةماع تايئانلاب
 يذلا ردبلا ةلز هتئاتو امسلا ةلزتع ضرافلا نبا ةيئات لعج دقو «ةيضرافلا اس

 ند دمم هلملوأ + هو ةريمك ةأ رج هعيثات' ليطفت يق هده ءازعدو بسلا روت هزوت نم
 هر لضرافلا نأ .ةقت نأ توزيت نيتاف ةةيرضانو هلا يدر ر حرمنا اذه ءانتا
 ذخأ نأ ىلا « ىطسولا نورقلا لهأ اهنتسدتسي ناك يتلا ةيعيدبلا تافلكحتلاب
 نأ مرج الو . ةيظفللا ةعانصلا هنم حمي ام لك نمو اهنم رمذتلا يف ءابدألا
 يلدألا قوذلا ىعارف : كلذ ىلا بيغلا نيعب رظن هنأك ةيرماعلا ةيئاتلا مظان
 نود نم اًوفع ءاج ام الإ « ةيعيدبلا تافلكتتلا نم هتئات درجو « ثيدحلا
 لوق اهئارعشو قثمد ءابدأ نم ةذتاسالا ضعب تعمسأ تنكو . فلاكت

 هتئئات يف رماع

 ل
 ©( فيضان. ليغ ىنلا مانع تمز . دعب :يلاثلا . تا "افا )

 0 ( ةيئمرأ ىلز يف ىقلم ساويسب مكتصو ريوغلا نانكأب تق

 فلكتتلا نع دعبلا ثيح نم ديري .٠ ضرافلا نبا نم رعشأ لئاقلا اذه نا لاقف

 يف ةداعسلا قزري مل هنأ ىلا ريشي مظانلا نأ دن اذه نم مغرلا ىلعو

 مذ عاشف : ضدافلا نب رع زيزعلا هوخأ ةداعسلا قزر اك هتيثات 5 ذ راثتنا

 د ىيرشلو 4 عرررلطتسلاو م :نايطلاو هلق لك" نعت كازاعلا لفن فلاب
 . ايونل ابدأ احرش « (ه ٠١54 ينيرويلا ندح خيشلا حرش اهرهشأ «حورش

 . ايفوص ًايحور حرش © ( ه65١11) ىبلبانلا ينفلا دبع خيشلا حرشو

 الو اهل نيعم ال : ركذلا ةلماغ ةئس ةثاّيس ذنم تلظف ةيرعاملا ةيثاتلا امأ

 . ديج لك اهب ىلحتي ةددو 2« ديصق لك ناطلس هلك كلذ مغرب يهو « رمان



 ةمدقملا 1

 انررخأ 1 «اهراسكتتا انربجو « اهراثع ائلقأ دق اهل اذه انحرشب نوكن نأ وجرزو

 ٠ هب فطاو هللا هعاس « ا اهمظان نيع

 الف اهراونأ لك ةءارق نع ئراقلا ردص قاض اذاف « الجي ىه اهو

 ثلاثلا روثلا ) الو ( رشع يفاثلا روثلا) الو ( نماثلا روثلا ) ةءارق هّئتوفي
 ةثالثلا هذه يف ناف ( مظانلا لاودحأ نم فرط حرش يف ةعل ) هايس يذلا ( رسدع

 . بيدألا هب سنأدو 4 بييللا كاد ام راون لإ

 د + +

 امنا « اهرما قيقو 4 ةيئاثلا هده رست 9 ه دهاا ن نم انلذي ام يف نحو

 « يبرعلا ريكتفتلا روص نم ةروص ةيبرعلا بادآلا قاشع ىلا مدقن نا ديرت

 نولو ٠ مساب قرشم يبدا نول : نينول نيب اهشقن يف عرابلا اهروضم عج

 : مئاق رسب اع ريوص

 « مونا.هذأ لوانتم نء اهئاندإو « اسهئارق ناهذأ نم اهبيرقت لجالو
 نيركاسد « قيسنتااو بيترتلاو عبطلا نم : ليدحلا للاقلا اذه يف اهانواج

 : يلرعلا يململا انماحم يوضع « نيلضافلا نيليءزلاو « نيريبكسلا نيقرثتسملل

 ةديصقلا هذهب اهتيانع ( تسوال يرته ) ذاتسالاو © نويسا» سيول ) ذاتسالا

 نع .الضف © اهرشنو اهميط ماب اهماّيهاو « ةدرافلا ةفرطلا لب « ةدراشلا
 . اهل 2 نوينيسام ) ذاتسالا اههضو يتلا ةسيفنلا ةمدقملا

 انث ةدلك ءاجزإ نود نم « ماقملا اذه يف « مالكلا ءاهنا نحي الو

 نم هب ماق ام ىلع (« ناهدلا ىماس دمحم ) روتكدلا لضافلا انقيدص ىلا ليمج

 يلو هللاو < قينالا لككشلا اذه يف هزارباو « باتكللا عبط يف دهملا
 ٠ قيفوتلا

 ىب رغلا هداقلا مع
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 تيئاتلا ةيطخ





 يرسصبلا يصاع نب "ماع ىلاآ هللا ىلا ريقفلا لاق

 ”لطباضو . !هةئاقلس ءآيشَأْلا رهظع . ايلملا ةداكتلاو . ىمظعلا '”ةينبلا بر مب
 . ةارللا عدم . ريظن الي قلطملا . ريثكتلا دحاولا ٠ اهتئاقدب اهلاوحأ ماظن
 . تاطاصلا تاواصلاو . ىندحلا ءآسألاو . ىبعألا .آنثلا هل . تالايكلا عديمو

 . فطلألا ىفدألا هرهوجو ٠ فرشألا ءرهظم ىلع . تايكازلا تايحتلاو
 هضرأ يف نوكيا . هسفنل اهمدطصا يتلا سفئلاو ٠ هتقيقح ابيف ىأر يتلا هّنآرم

 تقولا دمحم .ناوأ لكدنع هلاوحأ بترعو ٠نامز لك يف عونلا سيئر. هتنيلغ

 ناوخالا ىأر الل هئاف ٌدمِبو ٠ مولعملا مويلا ىلا هياسصأو هلآ ىلعو ٠ موتحملا
 زيزعلا ”خالا ةديصق هتنمضت اء . هقيقحتب ىلا مهارأو . هقيفوتب هللا مهدمأ
 ”ديحوتلا ملع يف ةيئاتلا ”يدلدنالا ضرافلا نب رمت صفح يلأ ٠هبر ةمحر قيرغ

 ةمدقملا يف لجرلا ةحرت ترع ١(
 ةفرشما ةيمككلل سا ءايلا ديدشتب (؟

 طخ يف شكت ءاظ داضلا ةباتك نا ىلا ةءدقملا يف انرشا دقو. ءاظلاب طباظ لصالا يف (©
 خسانلا

 0 لوق:ذ . نيرغأتمللا نحن انتجحل يف ىرج امم زيزملاب خلا فيصوت (»
 ثم نأ ينعي ( زيرعلا خألا ) نالف ىلا بتكي نالفو ( زيزءلا يخأ ) و ( زيزعلا خلا (

 00 ةيئاثلا هذه بحاص يرصبلا رءاع 00 نإ هنو لوأ تنظ دقو. ةعاشن وأ هلع
 . لس هم نم رثكأ اهنيب اذإو السارتو قراعت اهني نأ وأ ضرافا) نبأ خيشال

 داوملا ايو وهو ايسادنأ ضرافلا نبا 1 مظاثلا ىلسع هائظحال ام ربكآ نم 0

 ةمدقملا ف هيلا ائض رعت دقو . رعاذال اذه لون فيك يردن الو . ةافولاو ةأشنلا ”يرهاق

 . ابرق ءيجيسو رء اك دوجولا ةدحوب ملعلا ديحوتلا ملعب دارأ (5



 ةمئاتلا ة.طخ 6

 ا؟ لواجب 82 كلذ سلو . ةفرص ةدحو ىلع قبطني دحاو ىعم ”اهائعم نا ريغ

 يناثلاو لاء |مهدحأ نيئيس دوحو ىضتقي لولا نال : هي هل ةريح ال نم هنظ

 قاطملا دحاولا نأ مثدنع لب ٠ نيدحوملا لوحف دنع كلذك رعألا سيلو ٠ لحم

 جور الو. ةد>ولا كلت نيع نم بيصت هندحو ةقمسد يي ةلخادلا هترثك دارفا

 .٠ اهثم . يد ىلع 0ىرطر مادعا الو .٠ اهنء هل

 - ًاطرفم اًراركتت اهيف ديحوتلا ىنمم''”ررك هنأو « كلذ ناوخإلا دهش اماف
 نزو ىلع مديدق بيت ربا« مهيف يدنع ريتعملاو « مهن يدل برقملا ينم سملا

 حاضيا ةدانز زيرعلا حالا كلذ هركذ ام قوم "”ضوي ا ةديصقلا كلت

 داءملاو !دبماو ىقتلاو حورلاب ملعلا نم هركذي مل وأ هتاف ام "'"ةفاضاو
 داودألا ةفرعب قاعتي ام "”'ةزيزع رخآ تاليدبت عبتأ نأو « حاّضو يندكتب كلإ ف 1 2 3 0 2 .٠

 نءئفتي ل ضرأفلا نبا نا ( ٌةفرص ةدحو) هلوقب ديري هلعلو ةيئاتلا ىتمم يأ اهانعم (7

 . ةفوصتملا اهنع ماكستي يتلا يلاعملا عاونأ ركذيف هتيئات يف

 وه ( ةفرصأل ةد>ولا ) فصو ن. هتْئاَث يف ضرافلا نبا هركذ ام سلو يأ (ه

 ٠ قرفلا اذه انل مظانلا حضوأ مم .٠ (هنيب يذلا ميظعلا قرفلل ( لولحلا

 بوصألا ناكو أرطي هياع ًارط لمف نم اموام٠ ( ىرطي ) هباوصو لوهمت (ىرطي) (5
 . زيملا هلصأ ذإ فألاب ( ارطي ) بتكي نأ

 اهريغ نود ( دو>ولا ةد>و ) حش ىلع هراصتقا ف ضرافلا نبا دقن ىلإ دوع 0(

 . ةيفوصلا بلاطللا نم

 ١( ائلق ام هباوصو (امزوو) لصألا يف .

 ٠( لوألا ) نيبلطم اعدوأ ةديصقلا هذه مظان نأ ينمي.هرخآ ىلا (حضوي) هلوق (
 مالكلا ( يناثلا ) و هتيئاث يف ضرافل) نبا هيلع رصتقا يذلا ( دودولا ةدحو ) بهذم حاضيا

 هبتلا ءىراقلا لعاو . داعلاو أدبلاو سفتلاو حورلا عيضاوم يف ى رخآلا ةيفوصلا بلاطملا ىلع
 ناكف . لعفلا ىلع مسالا فطع ذم ( ةفاضإو ) هلوق م ( حضوي ) هلوق يف ريبمتلا ءوس- ىل

 ةناضإ ) و ( حاضيإ يف ) لوقي وأ ( فيضيو ) لوقي نأ باوصلا ( .

 نا ءىراق لكلذ ةفولأل| ريباعتلا نم سيل ( ةزيزه رخآ تاليدبت ) هلوق (0م
 - ءاش اك“ هحوقب



 ؟١ ةيث ا ةبطخ

 نم ٠يش ركذب ضرعأو . هتامالعو ""تقولا بحاص روهظو ؟'”راوكألاو
 هوقتحت 4 كلذو . يفخ ءاياب اهذعب نايبو . مالسلا مهيلع ءآينألا تازجعم
 ٠ راونألا هذه 8 يتباردد نقيتو . رارسألا هذه رجم نم "'يتتور ير نم
 ةديصقلا هذه مهل تءظنو ٠ ةباجالاب مهترعد تيباو . ةبانالاب مهسمتلم ثمجأف

 ١ 2 يي قب را ع هتدئاف دوعد 8 تايثإلاو يفنلا 9 صأ قئاقط ةئمضتملا . تايب لا : ةريرعلا

 ممله رو لك لدي 3 أرون رس ع 080 جهد ىلع اهتنشرو ٠ دحملا وره هللاو ٠ دعاسملا

 ن6 نإف قيفشلا قيفرلا اهيا تنأف ٠ هلمأتم ىلع هلواثث لها : هدي قعم ىلع

 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو ٠ نامتسملا هللابو ٠ للخلا دسف انيع دحض

 نأ هبنف . انه اًدارع سلو . ةيناملا رود روكلاو . روك عمج (راوكألا) )0

 نم عابتالا نوكي ام شكأو . عابنإلا لبق نم راودألا مم راوك ألا ٌركذ نوك

 ةينامزلا راودألا ةفرعم ىنملا نوكيف ةميبطلا ىنمع ( روكلا) نوكي دقو . واو نود

 5 اهلحأ عئاج ,ط وأ اهعئابطو

 : هلوق يف يلرع نبا هدارأ ام تثقولا بحاصب دارأ («

 (دحاولا كاذ رصعلا قابل انأو هب ومي دحاو رممع لكلو )

 انركذ ام هباوصو ( ٍتيؤر ير ) لصألا يف (م
 . ةيافكللا هيف ا ةمدقملا يف هيلع انقلع (!ًرون رثع ةثالث) هلوق (ه
 . اهطاقسإ ىلوألا ناكو ( نإف ) يف ءآفلل ىنم١ال ( ملا دجت نإف ٠.. تنأف) هلوق (ه





 هه
 ع

 ةنيئاجلا رأ :





 1 ديحوتلا يف

 لورلا رونلا

 « ديحرتلا يف >

 اب تنأ تلق انأ نم يردتأ لاقف
 اذإ اهكل : "ألا كاذك لاقف
 هتاذب يداحتاب اذ تلصوأف

 ردبؤم ءاقب يف ءانف ترصو
 اع 0 0
 الئاس حبصأف ينم ينذخأيف

 اًدهاشم قاذ ةأرع يف رظناو
 لع د م ع0 6
 :فوداو نيرءا نيد يرمءاو ودغاف

 ةروصو ىنعم لك يف هتدهاشف

 تّلجو ًافطل ”رايغألا نع تلامت
 ىقيقح تثنأ تنك دإ نأ يدانم

 ىتخسن لا ءاشألا تلنعت

 ةبسل صرصختب لب لولح ريب
 ةيدمرس ””ةيموعدب تاذل

 ورع ىلإ ةوغ ىدرطو هزه
 ة:]

 داغ ةياغ وهو ينادي قاذل

 يتبيغل يسفشب يسفن نع ىس 1

 يد

 يتبشم يههوو ٠ ينوح# يمولع

 فالخ عضوم ريغ ىلع (لأ) لوخدو ريخلا عمح ( رايغالا ) ١(

 (ميفتسم فرط اهل لمي اهلبق اع ةلوصوملا فلألا نأ ةيئاتلا خسان طخ يف ظحالي امم 9
 (تاصوأف) نم فلألاو ءافل) بتكدقف. اهلبق يذلا فرحلا ىوتس» نع اجراخ تحت ىلا اًلئاس
 يف لب فلأ لك يف كلذ لمي الو . (ءزقب) اذكمه اهبتك ( ءاقب ) كلذكو ( لذ اذكم
 خو وأ 0_0 لا م هيهوق نيد ىلع اذه دعاس اعرو . تافل لإ ضع

 ريغ هيلع ةددشلما ءاسيلا لاخدإو . هئاقب دادتما ىمك ءيدلا ماد ردصم ةيموعدلا سس

 1 لوح يف ةلوجرلاك : هريغ يف الوقنم ناك نإو هيف لوقث»

 نم اهومحنو ةيمكو ةيفيك يف ةبسلاك ١( نإ قيقحتلا فرح ىلا ةيسن (قينإ) 3

 ةيقوصلاو ةقطاناإو هقسالفلا تاحالطصا

 . اوذعأف لصألا يف (ه
 .٠ يدوحو ةقيقح وأ يفاذ ةقيقح (يقيتإد ىنعث 5



 لوالا رونلا ؟”5

 قي باقلا ةح يف هل بليح ١١

 يتلذو ها ضر يف بذع يباذع 7

 15 از نإ يردق رو لو

 ةنسح قا يف لاح ا 5

 را . حضاوب ًاحبص ىجدلا ديف

 ةجبلب ماَمَحلا ديرغت لجخيأو د
 ٠ هدعو فلخيو . ردعو الب روزي ٠

 راو ام لصولاب يف معليو

 ةلجد ضيف ''هدعب نم يتلقم نف ٠٠
 همعطتقذنإ لخاال 500

1 ٠ 

 ردهسم هأافجح نم نجي تدناعا

 0( . 5 ا 5

 ىوملا نماسأك او املا" ارش نتا 37

 ىس ا نيبحملا دجولا لق ناو م.

 هب ىثوف هرب ءاوه تك ,

 ١( ايلا دعب ميلاب (لمجيو) لصألا يف .
 . ةمجحملا ءاظلاب لصألا يف (»

 ةزعو دعدو لى_طه نع عفر

 ةَزع نيع اهءارام اذإ هيدل

 ىمشم ل هيف 5 5 ةيفرتو

 فاعل نم "نأ تاج .قئاقد

 2م مح حافي اليل ىمحضلا يدبيو

 ةجيب هلم ملا ردد م و

 ةوفج وحساو .وندب نا لخبيو

 ةرظنب ىتمملا فرط ىلع نضي
 ةقرح عادل هعتم نم ئدك يفو

 ةعيطق دعب ناك ام اذا هذجت

 تّلشم هاون نم لمشل دع

 قربشو كاذب ىكته اذبح ايف

 يتعرج ناك هسأك نم اويرش اذ

 يتلتو كلذي ىضقن نأ قا الف

 قربَعو يدارفصاو يفوجش ىلع

 5 7 3 م . 2
 نوكتو رجاملاو داعبلا مع | ردص» ءايآل موب ( دعب ) نوكت نأ لوتحم هدمب نم (مس

 كعب ند ) هدب ند 2 قد“ نوكيو فرظ ءايلا حتفب نوكت نأ لمت#ي اك ةيباس ١) نم 0

 . هرجهو هبايغ

 اجاوصو «(للحآو) اذكم ضيا 5 ما لصوو ءايلاي خسأنل) اهيتك" © ىلحأو ) (*©

 .٠ اًداو اهلصأ ناك ناو ةءبار تءقو امنأل ءايلاب اهنلأ بتكت نا

 .ةرهشاذ يأ( ةرهش) (ه

 .٠ ءوسلا ةرهش انه ةروشلاب دارماو

 .( قاثملا اوبرش ) لصالا يف 5

 ٠ لدع ”ويز 505 ىلع وه وأ 5 مسا ةرهش نآل



 1 ديحوتلا يف

 "يدنا وعن ويع نع ال تي وخ ل

 3 دعي 0 يرام يف "0

 ”يتلاحو ٠ هاوه يف يلاح حرشأأ ,ه
 لأ لو هيف رمألا بْنَ رأس .
 اا ةيايصلا 5 أ اجأو م.

 ةيدبأ ةموعد هل دوحوسد

 رار نم ال ىدبأ ام هلق مر

 هلام اع

 يفك حل ع اسازو ينداوانو 55

 اني لكلاب لكلل ارهاظ ادي-»
 ىرولا دق قلطم هنم نا 5

 هسفنب ريثكلا درفلا دحاولا وه«
 ىح وهو ريح لكدب م

 اهب ىري دوجولا يف رزيع لك هل ٠-

 ه ايه ّق ا_قةس سا

 ناد

 قرفذو يلع قرك مهدف
 ةنأ دعب نأ يلي مطقأو

 تنغأ حرشلا نع هيف ابحاضيمال
 يتّينم مأ هب تناك قدمأا

 يتجبم بحلا ةدش نم تفات ولو

 ةقلذا 018 اني اع لذ

 ””ةيفل ألا ةروصلا يف اهعدوأو
 ى0) 5 5
 ةوسا نود نم بلقلا براس تحرف

 يتحارو يح ور شاعنا اهب ناكف
 ّةَرَذ لك يف نانيعلا ”هدهاشف

 ةميئادحو ًاموع

 ةقدب ترظن نإ هاوس سلو

 تم ُهَلَق هب ىحت نا تش نإف
 ةّيعَو اياربلا يف ,نذأ لك هل

 ١( دئاع قاطم دارلاو ضيرأالا دوعت ينلا ةأرملا ةدثاع عج ( يدئاوع) .

 رما( ةشملا) (»

 . لاحال واولا ( ىتلاحو ) (#

 . لادلاب ( دمحأو ) لصألا يف

 تفرع اذا 7 ىرت اي ءيش يأ ىلا ( ةتيفلألا ) يف ةبنلا (8

 . نينألا نم هنالك نينملا وأ نائملا نع ة

 ىلع. ليوأتلا نكسمأ ةبسنلا ث
 رمألا نعم دسك اه 5 ف |”نيث َن وأ خدئاف اهل ىرتال ال تاليوأت ام

 . لقملا تالا ع ةارخا ركسلا ةوشنلاو ( يول قوذ ١ لصالا يف (5

 . هريكذتو لءفلا ثننأت زوجي هلثم يفو هتدهاش يأ ( نانيعل) هدهاشف ) هلوق (؟

 فوصتملا ئراقللف اًطاطم الوق اولوقي نأ تببلا اذه لاثمأ ريسفت يف ةيؤوصلا داتعا (+
 . ءاش ايك هانم لوؤي نأ



 لوالا رونلا "م

 اهب ًاشطاب ىرولا يف فك "لك هل ٠
 مدأل هلآلا لاق '”ام كلذل“»

 رةدحو تحت ةّيفخم هترثكف ٠

 يك هنآ تف ا هب تقي ف

 ملاح لك يف وهف : 002

 هتاذب انيلا ينادلا عساشلا وه ٠

 ةدوصلك يفق وشعملا قشاءلاوه ٠7

 'ةباَتَج لوح قلَخلا لوقع لوجت ”٠
 هت اذ هنك نع مهفلا ةنك ا زجعي واع

 اه, تدعهالهراونأ ”تدهاش ولو
 ٠ ع 0: 5

 رةدحو ضخح ىوس رهدأ تراغن نب

 م 13 هوا 0

 دحاو لكلاو ؛ايشألا ترثكز ١*
 َّث 3 م

 «٠ لكامهب تاذ ُةتدحوو 1-1

2 

 هدوبظب ىفتخاو بتحمل تك

 '””ِةميلخلا مولع يف لع لكدبلا

 يةلخ كقلخك تناكيق روص ىلع

 قدحو تف قرثك درف نأ 8

 ىتتوم دعب نم هيف نا تانحو
. . 1 3 
 هصيقش الو رتادايز ريغب

 عقب لك يف دوبشملا تناغلا وه

 ةحل لك يف روظنملا رظانلا وه

 رقما ريغ هرون نم اوكردي لو
 ةييخ هفلخ 00 ةكئع عج ريق

 .ةيلعتا اهنع مهولا ا مكلو

 3 نك 1 لق دلو 0 يغب
25 0 

 ةيوك ف انمض تاذو تافص

 0 01 اهب 05 2

 7 ةجحب موي لك هيف ”كأظف

 ١( لصألا يف ١ خلا أطخ نم وهو ( ةقيلخلا مولملا .
 ابارعإ اهل ىنعم ال ةدئاز انه ( اع ) (»

 ريتك هيث اتلا هذه

 يف اهلثمو .٠ ةلمجلا نومضم ةيوقث ديقت ابنكل ٠

 .٠ هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نا ) ثيدح ىلا ةراغإ تببلا يفو ( .

 يضذتق (تادايز) ةلكب اهالباقمو ٠ اماكس. يف ةحيحبتم تسيل ةيبان انه (ةصيقن) م

 .٠ هيلع ىئعملا ام راظناو .٠ بيعلا ىنع ةصيقثلا نوكتو . ناصقتلا ىنمع | ردصم نوكتت نإ

 ناكف . ناك يف هلا نأ مويوهو حابصملا يف انك بناجلا ىنمي نوكت بانحلا (+

 . هين ىلوألا
 . لوقعلا ىلا عجري لعافلا ريمض (ه
 أحلي حالطصا وه وأ 2 فير 3 رطشلا اذه يف نوكي نأ هبي ( خلا كلظف ) هلوق (5

 عضنسو ٠ 4 بيلع (7) ماهفتمالا ةمالخ عضوي انيفتكأ دقو . قريع ”يفود ىنم« ةيدأت يف هيلا

 .٠ هلم امن“ رم الك اهلثم



 ديحوتلا يف

 هام ةوسولا تارف راق
 ربجاوب هنم مهولا و تانكم اء ©

 ا_هدمعد دجوي :ىشال نأل كاذو ه5

 ةصيقنل دئاز اهنم *يش الف""

 هدورظب قباس اهنم ءيش الو +
 ةقاذلا اًذرف لكلا نيعار امام

 قلطع ؟اشألا تدّيقو ٠

 ةدوجوم هئيع الف '
 31 ل

 ديقم يف
 نو ادوت ضارعألا انكلو

 الو ٍرهوج ىلعأ "اً مدع الف "٠

 لادم يف وذ دق امهنأل ل

 قدام دوبشلل قافتا اذهو

 ادهاشم ء يش لك يف اًدحاو اي ادد

 ىأر نف هاوسيال نم اي لكلاكا 3

 م ناف تلحر نإ يليحر كيلا 4

 لوتس ةقئالا "00
 07 امك قيقحلا جي دارملا

 .٠ ناسللا لهأ

135 

 ةريصبي "صاب هآد نإ هل
 ةنورضااب اهدي ءرث فود
 0 ةّيملاب 00 وه 00 و

 داير صقأ ابنم <يثاآل
 ةه' 2 دعب قحال اهنم ءي 3 ١

 دع ع هدارفأ ل نإو

 "همن ترظننإ روظن 51

 ”تيئاف 'دقملا كاذ رع الو

 ٌّ رهوملا ةموزام اهنأ ىلع

 ٍةَعيمس نذأب عمساف ضرع ىلع

 ةباتكلا كلعل وح الف دوو

 داع فزنا دف اذا كارو
 قول ل 5 واح ف هتياعأ

70 
 هر نم كاد ايورف كاوس

 ىماقإ ن وكت يدنع ال كدنمف

 ( تينإ) يف ( "نا ) ىلا ةبنلاك . ةبحاصملا اج داريو عم
 هقرعي ال "ىراط ةقطانااو ةفسالفلاو ةيؤوصلل حالطصا وهو .

 : لدألا مال هيف ماللاو رايتعالا ىنمع ردصم مسأ سسكتلاب ) ةربملا ) («

 . نزولا ةماقال هتزمه تلصو تابثالا نم وأ تابثلا نم أ (س
 م 0-2 - - 4 .٠

 . اءواعم ( ارطي ) هباوص نإ ائلقو هلثم رم دقو لوهجملا ةفيصب اذك (ىرطي) (ه

 انه ةولحلاب دارمااو . راظنالا ىلع اهضرع سورعلا ةواج ن. ملا ةثلثم ( ةوللا) (ه

 . ةولخلا دض

 ( لو>أ ) وهو فصولا ىلع اتلخد دق اهذ ةيردصملل هيف ءاتلاو ءايلا ( ةيلوحأ ) 5
 ٠ ةيؤرلا ىمع انه ايؤرلاو . لولا هائمم راصف



 لرالا روثلا 6.

 سملاو لقعلا نيعب كارأ 6
 هْنإَف كدع ْتْلِم ىهجوب افيكف

 ىلطمو كيف كنعاموبأت رسنإو ”“'

 ينيمت لاح : نيلاح يف 'حرفأف "
 ةدحو : تنأ نأ لبال انأ تنأف *

 اهريغ َتنأ الوال ىنيع تنأ الف
 )نا كيلع “

 صأخت كنع كنم ًاموي يلاف
 يتتومو يتايح يف ينآم كيلإ "”
 و هاوس ايش ىرأ تسلف *

 نإف ادبا فقاو

 - عع نوف

 ىوسي نعت هزت رريغنعتسمدهت "*

 هنونظ نم

 . داضلاب ) يقعَقي 0 لصألا ف كل

 "هدم ىفاطباغ ايف 4

 '”يتظقيو يداقر يف 1 28

 ينبت ةكهجوف دجسأن اف. ةثليلا

 يدع كيلإ قوش ىنث كاوس

 .ةيدحألاب كيف يفانف لاحو
 ى 20

 3ك رس ف ريغ لك نع كر
 ساه اس

 قري كف ذ يتااح تراص كلذل
 ىتتفل كوحم ناك ناَنِع تنل
 0 ل يالوم ١ كنأل

 ندشو اخو يف "قاعي

 ”ةلقم فوفكم ريغنع يفتخت لهف

 ”'ةطوخأ فرع ردض نعت مفر

 فننأو

 رع قثوأب كسمتسا و نآقلا عد

 ثلنع يهجوب ثأم رناكم يأ ىلإ يأ ) ل ي4وج وب ىف 1 لوقي نأ ريظألا )(ّ

 لا هحو مك | ا نيأف) هع ركلا ةيآلا نومضم عم هلوق ق-قي كلذبو كيلإ يهاجتا ناك

 لبملا ىلا عج ريا هريوض ( هلإف ( هلوقو . فيكلا الل ناكملا يضتقي ماقماو نأ ىعع َّ و

 95 هلبق ) تلم ) ند موهفملا

 .هاثلق ام رهظالا لملو ةئيامملا وهو ءايلاب ( يفايء ) لصألا يف (س

 0 مظاعلاو . ةيتديلا ةعائصأل نم فيحصتلا سائد ) يناخر )و( يناجر 0 ف 6

 وحب هليق شاع يذلا ضرافلا نبا ( زيزعلا هوخأ ) الغو اج لفح اك هتيئاث يف اج لذحي

 تائنسحملاب اهنع نهذلا لافتشا وأ هتئات يلام عايض اذه يعيدبلا هولغ يف ناكف ةئس ةئم

 .٠ ةيمب دمأ)

 رهاظ وه ايكتامنود نم ( ةلقم ) هباوصو ءايلاب اذك ( تلقم ) لصألا يف (ه
 بعص 0 نط ووك بئاوذلا ند ضخ“ ءيغلا ض 5 ناله ) ةضودملا ) (5

 ء ضخم ينعع داصلا سكب ) فرصلا ) و بعص وك ةبومص

 8 سيلا فعض وأ ىعلا وهو( ودعلا ) نم ةراا ) ةودملا ) (#7

 .٠ ثدحبلا هلمتع ام ابلكو ةملظلا ىنعع

 ةوّشعلا نوكنو



 5 ديحوتلا يف

 م وع ع ىلع ع 1 قل 1

 ةدقرو شيب ال وغشم كتالو اضام 2 ًامز زعهل درجو ١+ ل 1 ٠ ذ 5 -. د
5-5 

 .٠ .-. .٠ نإ -. > -. ص ٠ .-

 ةهضمغب كلت دعات نا تابيهف له 'نيع ىلعلا نيع تقمر ادا مح

 .٠ >  5 35-5هَ 5 3 3 فز

 تكتمل ريثك لاجد ةقيرط بنتجاو ريغلابلاقدق نم لوقعدف مو

 خطيب دج سعال ًابلاط ايوه

 ةرثع لعد ةرثع ف ””ةعملظلا لزيرونلاو ءاوطالا نع كيعب ٠١

 َمَلْغ ا آم ىلع موي رق رفقب روما هاأفاو 00

7 .- 

 2 - اهدزب يو ابارش م هيقب أر لو ياريت نظف 7

 ول حالم تا أ احح هدي / هاو الق مم
 0 هه 06 50000

 ةيوتخلا نم كش الب تناق دحاو ةلاؤم عمست ل تنا ناو هد

 ١( هريظن خسانلل رمو ءاظلاب اذك ( ةظبب ) : لصالا يف ٠

 يضتقي مالكلا قايس نكل . همكحأو هققح رمالا دجأ ن . لعاف م | (ةدجس-) 0

 ٠ دج ىعع دج نوكت الو دهتجا اذا رءالا يف ا ىنعع ( ةادجم ( نوكت نأ

 . ةئد ةثامرس نم رثكأ ذثم مظانلا ابامعتسا اك ةجرادلا انتجحل يف مويلا اهلمعتسنو
 ثويعو ٠ يل اعملا ”نويع حومطلا ىقغلا امج قهري يتلا ةمملا نيع ىلا ةراش 1( كلير (ح

 . اهراخ ىلعلا

 ىئوس ام ريقلاب دارالاو هيلإ نأمطاو هب يضرو هدمتعا اذكب لاق ( ريغلاب لاق ) (ح
 . ىلاعت للا

 نوكتو .٠ ءابلاب ( هتملظب ) لوقي نأ ىنءلا يف رهظألاو ماللاب |اذك ( هتملظل ) (ه
 . هتملظ يف لاق هنأك ةيفرظلل انه ءابلا نوكت نأ نسحألاو . ماللاك ةيبسلل ءآبلا

 داضلاب ( تامضك ) لصالا يف (5

 هدام (اهدرب) هلوقو ةنكيطملا ةابسلا ضرالا وهو عاقلا فاقلا سسك (ةعيقلا) (ا7

 (ةبهذلا )و بارشلا ىلا دوعيل ك ذم ريمضب ( هدرب ) لوقي نأ رهظ الو ةعيقلا ىلا مجري

 . شطملا ماللا مب

 ملف تقفخأو اطقلا تباخ يأ اطملا ىلا عجري هريمضو ءابلاب اذ ( تباخو ) (ه

 (تناخ) اهلعحو ءابلا قوف ةطقن عضوف (تباخ) ءارقلا ضعب حلصأ دقو . اهضرغ ىلإ لصت

 ردقي مل اذا هلجر هتتاخ ) يرشخمزلا ساسأ يفف باوصلا ي ه تناك اعرو .٠ ةنايخلا نم
 . ( يملا لغ

 نء هاوس ام )و (ّللا) امهو :نيئثالاب نيلئاقلا نييلولحلا ةيفوصلا ديري (ةيوَسَشلا) 9
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 لوالا رونلا 5

 ايشامرونلا يف ناكنم يوتسي لهو
 هرونب هللا هديب ل نمو
 اشن نم هيتؤت "'هويداي 'كلملا كل

 دري ملف كاذو اذه يف تي 00

 اذواذ,كيف .لقعلا لهأ تربحو

 دلاو َتَنَأ الو دولوم تنا الف

 الو رهوج ىلا بوسنم تنأ الو
 ةطيس تاذ ناي تنأالو

 لفاس تنأ الو "يوأع تنأ الو
 رهاظ ل

 الو 8 الو ال 0 تناالو

 يفخ ثنا الو

 مَمهَل دم ةملظ ف هع نمو

 ةيادهب 0 1 نمو ا

 نمه هعزنتدو

 ةَّسِهَذ طرف نم كيف اوهاتو ك

 .ةهبش لك يف مهول مهتيقلأف
 ةمسق ريغنم ,تاذلا درف كنأل

 رقي رصنع ىلإ ىزغعي ضرع ىلا

 ةفثك“ ةأوم وذ مجتنأالو

 ةيسع انشل

 سار هو

# - 

 ” ةصرعو ردك روصح تنأ الو

 ةعيبطب الور

 ةفيطل' 5 حور الو كوع

 عبط 7 تنآ هلو

 ( دوجولا ةدحو ) يأ ديحوتلاب نولئاقلا وأ نوددحوملا ( ةيودقلا ) لباقيو ( تائئاكتلا

 الا ةدبزملا ةددعتملا جاومالا يذ رحبلل دوجوال اك . دحاول الا مدنع يقيقح دوجو الذإ

 ! ! ءالا صنع وهو : دحاول

 . داضلاب (لضي) ديري وهو ةرودكملا ةمحجمملا ءاظلاب (لظي) لصالا ف )0

 الملف < انه احل ىنعم الو اهيف ريسلا مودي ةزافملا ةموعدلاك وهو موعد لصالا يف (؟
 ماد ىلاعتو هناحبس هنأل للا مويدلاب دارا نوكيو . موّيق نزو ىلع (موّيد ) نع ةفرحم

5 0 8 : : 0 0 
 انك ىنسحلا هللا ءابسأ نحب هركذ دري ل اذا ىلاعت هيلع مويدلا قالطإ زوي له نكلو . قاب

 0 مونيقلا درو

 انه عملا لاد نكللو « عيشاو درأملا يف لادلا ديدشتب ( ةدام ) () عرج ( داوم ) كوب

 7 مظاخ اإل رمش يف ةرركملا تارورضلا حبقأ نم يهو رعشلا ةرورضل ثففخ

 دارملاو رودلا نيب ةعساولا ةحاسلا :امنوكر# سانلاو ءارلا 1 ( ةصّرملا ) (؟

 . ناكمم قلطم اج

 0-2 .٠ . ةنيثك ال ةفيطل ةدام تاذ يأ ( ةفيطل ) ىلا ( تاذ ) ةفاضاب (وه
 (تاذ) نأ وأ

 . ةفاطل تاذ تاذ يف يأ اهل ةفص ةفيطلو ةرورضال اهئيونت فذح ةنوئم



 ؟ ديحوتلا يف

 َ 0 الو فيك هذ: تناالو ”غراف عفا الو لو: قيم نأ اللودر

 0 نا رون لاك نمو ”مزال تنأ الو موزام تنأ الو ٠٠١

 +٠ ٍةَساَحِب تساوصوصخع تنأالو مرجع الو ٍديق وذ َتنأ الو ١

  535ديقع اذبف : هنع وا اللو لكلا لكلا نم ٠يث يف تنأالو

 ”ةوفس لكان تنأالا لكالو 01ج اس لكلا كل درقنفا تنأف
 ةرطقد ضيغيال نكل رهدلا ىلع هجوع ضيفي راخز ”رادجح 6

 رحم حْدَم نع_نملا اذ اب تهزنت فصاو فصو نع ' لوّطلا ذابت يلاعت "٠
 ةيربلا عيج نم ىردأ كسفنب ةردقو اًرَدَق تنا ام ىلع تنأف ٠٠د

 ةومشإ نا كنع امون باغ نمو دامت لان كيف اهو باغ نش ٠65

 ءايو . ةددشم اهميمو . امان مسا تلمج يتلا ( د ىلا ةبسن ( ةيمكب ) هلوق ١(
 . نزولا وقتل اهددشي ملف ملا ففخ مظانلا نكل ةددشم ةيسنلا

 . داليملل (289)ةنسىوتملا ةروهّدملا ةلحتلا بحاص ىسرافلا( يفام)ىلا ةيسن(ةيوناملا) (»

 ةصاخب تساو هباوص لعلو . نزولا ةءاقإل اهففخ هنكل نيسلا ةددشم (ةشاح) (م
 . هليق ام بساثيا داصلاب

 نوكي نأ لمح لب .لككا وه يذلا أدتبلا ربخ عفرلاب دجاس رهظألا (!دحاس) (
 . لكلا نم لاح ( اًدحاس ) هلوقو . سخو أدتبم ( 2 كل )

 ) يفوذص 2 لصألا يو هرامخو يش لك صلاخ داصلا ةثلثم ( ةوفسلا ) 6ك

 ةنراا هجوم ةرادو ٠ عفتراو هّوأم ايط يأ ضخز يذلا ردبلا راخرلاب ديرب (5

 . ةرطق هنم صقنت ال يأ ( ةرطقب ضيفي ال ١ هلوقو ؛ هير عيردلا

 . لوقلا نم هب حدميأ ام ميلا سكب ( ةحدملا >9 . ءاطعلاو لضفلا لوّطلا (*

 اودبإ
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 يناثلا رونلا -

 يفالا مونلا

7 20 
 ةمينئاحور تيحع

 بتاسئدالا ةيوامس

 تدغىبتنملا ةردس نم ةحود ىلع

0 

 يا ىر رعأ نم ةرهوج

 يكلم
 اهتاذ عبنم

 أابهنم نا
 4 . 3 ١

 ٠

 مداومو هتايفيككح ريدا_ةم

 ا ”عامجا هيف ان

 و بدع 0 .اهنسو

 هتان 2 ن 67 2 هلأ اج و هكسو ثم ر

 اح ريه أو ظع ادع هقشعلو

 ثداحن 06 ادع هل سلف

 ةلاح لك يف هنم اهارت ”تسلو

 ,قلاخ مال ب

 سس 6 نإ ام ةدلسم

 ةرخلا
 ةوراذ قوف م تلا نم هر

 '” ة دام ةفاطل نم رجباز 1

 ياس ةملظ يف امل الاثم

 ملاحي ابنع رهدلا بيني ال اهب

 ةيلرألا ”ةنييقلا
5 7 5 8 4 

 ِم دومه ل أاصت ١ 8 كدببع 4ع لق

 5 57 ل

 ود رهدلا رودي رينم

 هلم

 يسار يقفل ل لك
 نيش )لاج يف 6( ليج م ماه

 مفأرب ءوس لك نم ُه 1 و

 ةلح لوز هنع امل سلو

 ن5 1 571 5 5

 ةبف رعد يشل | م تثعلخ نإو

 ١( ةمدقملا يف هيلا انرشا دقو (قلعتاا تايوامس نع) لصألا يف .

 يبف اّلِإو رعشلا ةرورضا احلاد تففخ ( ةّدام )و مسجلا ميلا سسك ( مر

 . ٍفأبو هريظن مو . ةددشم

 مدع اهو ثديلا اذه يفو 8 هموقو هاوس دولا قالخ نم (هقلي) لعذ نأ رهاظلا روب

 . هباوصوملا ءادتهالا رّسيتي الق فيرحت بيكارتلا وأ ظافلألا ضع يف ناكابرو . تاق ضومغ
 حورلاب ميدل مسجلا يا مرالانأ ديري هتبحاص ( ةيثب )و برعلا قاشع دحأ ( ليم 2

 ٠ اهلاجو اهتسح نم لوقي نا رهاظلاو ةئيثبب ليمح مايبك قشع مايه

 نأ حجرأو 8 ( ةيدعب ) لصالا يف ةبيرغب هلوقو ( اهارت تسيلو ) لصالا يف (و



 و حورلا ةفرعم يف

 موفكي اع لاطا قل اضونت ةويك هائلا اع "كمن ااا

 ةسرخ دعب نم قطنلاب اهجوأ ىلا 0اهسفنب قرتل الإ تطبه امو
 ةوق دعب نم لحفلاب اهل نوكي اهلك مسحب لب مسي سلو
 ٍةدْطممض رجم ي ينفخ لك شو مي لكشت: نياكشي رهو

 ه3 ب ١م ئشنلا مثكأ كنع هل | فلاصتا ءدب دنع ل طاح لفي
 0 ن قوس م 6 5-9

 مم

 ها مه

 مك

:1 3 
 هوشه تتر [ط ا عاواس 2 ناك لجسلايِوْطَي اك ىوطتف
 9 ةطسب د عر نم توملا ”ضيبق نعام 2 صدرا أ اهفارطأ نم ضوقتو ١١5

 جلا ىه كلت نا 05 تماع ا نيح اه مع اذ تنك ولو
 م

 ةبيجع .لكب تك اهبناجع 0 كاذل 0 اهانعم قددقل لهي

 ةيلحي لايكلا ليصحتل تأت مهاونظاك "” سفنال حورلا يه

 مه

 . تبلا لوأ (اها رت لمفب ةقلمتم ءابلا نوكتو (ةبيرغب) لثم نع ةفرع نوكت
 تضوع' مسملا نم اوك حورلا تعلخ اذا يأ . هعزتنو هعلخ هنع بوثلا اضن ١(

 . ىرخأ ودك هع

 نيبو . الص أت. همطق اذا همس ردصم ةلمهملا ءاطلاب مسملاو. فورمم ميجلاب مسجلا (»

 هلوق امأ . ةيضرافلا فالخ ىلع ةيئاتلا هذه يف ليلق هلثمو . يميدب سانج محو مسج
 كلذ ةفرع. 7 ( اهل )و ( ير ناتءلك يه وأ ريمضلا ىلا اًفاضء (لاكذ يمهأ ( اهلاك )
 ابثع ثّدحملا حورلا ىلا عجار ثنؤملا ريمضف نكي اهمو . دارملا ىنملا مهف ىلع فقوتي

 . اًنايحأ رك حورلا تناك ناو ( تسيل ) لوقي نأ ( سيل ) يف رهاظلا نوكيو

 ناك جورب لبوق اذاو .٠ هتقيقح نيبثن الف كينيعل روظي صخشلا ( حبشلا ) 0س

 . اضيرع هلعج 'يثلا حّبذو ( حاورا الب حابشا مم ١ لاقي : ناسنالا م-ج هب دارلا
 . جامدالا 0 / ( جمدم ) ىلا ءارقلا دحإ ماقب تحاصأف ( جدم ) لصالا يف («

 ( ضيق ) ىلا تدححصف ( ضيف ) لصالا يف 0(

 ىنكو ةلصلا يلاثلا نمو هيلا راثملا لوالا نم فذح ءافتك] ( ىتا ) و ( كلت ) يف (5
 حورلا يه تقراف يتلا كلت نا : الكم لاقي نا مالكلا ريدقتو اهنع ثّدحملا حورلا نع امج
 . ةقراقم نيغ اهديعت ىلا

 اهلامتسا نم مظانلا شك| دقو . مالكتلا نومض» ةيوقت ةدافال دارت ىتلا يههذه(ام) (7
 . كلذ ريغ اهئمو .مدلا اهنمو .حورلا اهثم ناعم اهل سفنلا (مه



 كااثلا رونلا ني

 تلالا مونلا

 « ةقطانلا سفنلا ةفرعم يف »

 ةطاسب يذ ٍدرفم تاذب, تسلو 2 ةلمحي نيع سفنلا نأ كلذو مس
 4قية> لك 05 نع هس اطسن رعماج لك نم رجلا لضوا ١

 ةنيدم ُةبش سفنلاو هتاشعأل + -قوقلا هداتشاو ”ناطلس كلقمف ٠

 ةسايك نسحب اذ مهفاف٠ ملعلا ةخ ردم انأ يبنلا لاق "ام كلذل
 ةبيرغ لكب ابنم ال اهيلع هضيفو لقعاف لقعلا روبظ اهنمو ٠٠

 55 3 ّ 5 7 5 5 .٠

 ةقيقدلا ”ىذه رس فرعاف سف ا نم و سفن نذإ تنأف م4

 يف اذك ( بابلا تأيلف ماعلا دارأ نف اجاب ةيلعو ململا ةئيدم انا ١ ثيدحلا ظفلو ٠(
 . ةسايك نسل لصالا يف ةسايك نسحب هلوقو . « ريغصلا عماجلا »

 . اذه لصالا يف ( يذه ) هلوق (»



 لعوب

 ضكب

١١١ 

 فكرا

٠ 

 ا ىلريغلا يف

 عباسلا رونلا

 « رك ذو ماسقأ ةسمخي رصانملاو كلفلا ىلا اهئْسَقو "ىلو يلا يف»
 » لكلا لقع 24 ةفرعم قيقحنو لوقعلا دوحو عينمو كالقالا ةكرح 2

 ىرت نإو لصأ يهف ىلو.هما امأو
 ام ّطخو فيطا اهنم ””اذطف الع
 دعان يهو اهجو 1 قدمت تحس

 اممفرأ لايكلا دابظال تطحو
 ”ءاالفألا تراد امو
 ةعيبطب وأ رسقلاب تك رح الو
 ةعيبطو تا حور نك الو
 يتلا لوألا اهتاّيفيكل كاذو

 َ ويح كيفي كيرحت حورللف

 5 لب ايلف فقند نإ لقع الو

 . ةدالاو لصالا ىنءع يلا وب ظفل ىلويحلا 6

 . تاقواخالا اهنم تدوكت

 .ريغب تححصو ( ثيعب ) لصالا يف (»

 ( ىنطف ): لصالا ىف (

 ( توخإ ) لصالا يف (»

000 
 .مجناب الإ

 2 . . سا
 هلهو لوا لام اهاوق ريع

 ةبترب كاذ دعب اهتم فئاكت
 9 ففي أاهيف ليمال 0

 0 6 عبدال دا رفأ ا

 ةادس وذ اهحاورأ 0

 مدادإب ايتن نإ

 ةرادعساب ايكو 2 ى

 هل 8 دعب اأهمرج ف 0 َر

 ةمادتسا لوطو ”ىودب عبطللو
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 ةقيفضلا لوقنلا فايا مه

 يتلا ةداملا ءاكحلا ءامدق هب ديريو

 .يف هءباوص لعف لت اهيلع نزولا نكل(تاذ) نوكت نا رهاظلاو دارذالاب(وذ) (ه
 طقن نود نم لصالا يف اذك (5

 ءاظلاب ( ةفيهظلا ) لصالا يف (



 عبارلا رولا مم

 !!ةلممل نيع لكلا لقع نكلو ٠٠
 هل بجاو نع لقعلا ا امو لال

 هنإف لي 3 لقع هولتيو ل0

 «# صر هَ
 . - 4ك . 9

 نعدعوا ركف تاق دق الَْوَك دف ٠١

 ةئاصر يد وشم لوقب لوقع

 ةيشلتلا ييكمطاب ةراش

 هللا نم هلام لوق 5-0

 .رمالاب لاقيف ( يف ) نع ءايلا بوتتو



 و تازجعملا زوهر يف

 سما موذلا

5 0 8 
 5 هنكشمأ اه وع ىلع ًفَقو نم لك هنأو تازجعملا زومر ى 2

 « اهتيترم بسجم اهضعب لقي نأ »

 ةعشأ بيبل اب نسقاف كنودو ٠

 اهعيز راونأ َن 1 ؟ىشي ذاكر ٠٠١
 فاران ليك نك ناو ع

 ًابناج '' ميَّللا و ديلقتلا نع ْبْكَتو ٠١
 هيأ يلاتك نم ”'ولتأس يفإف 5

 ةءاضالإم يذلا بذملا وكلا نأ (١

8 

 ا قم َ منع ع

 مهمح نبيع ءأملا كاذ عبنمو ٠

 هب يد ذلا' سفنلا سفنلاو ب طقلاوه ١ - ٠

 ًافثارط ى مولع نم ا يلو 5

 ًايئارغ قاذ دادعتسا نم يدبأو لجلي

 قأتو لح ةديكس يف 0 اتلا يف ”يقأتو

 مقدس زمحلا هبأوصو فلالا دع ةرمه نود ند اذك ( اقص ) نيالا ل يف )0

 ةهيدب فطاب ةاك شم حابصمل
 ,ةجاجؤلا ا نم ران سمالب

 تصنأو لوقأ ام عمسافكن ودف
 ةداعس ل ينبأ ا نأ اسوم

 ٍةفْرَغ ضعب اهرحب نم 00
 يرش 0 لهلا كننم ل 1

 ةرم لك يف رمآلا رادم 58

 ا سفن لكت أد

 ةفحت 5 و َنهأ اه>م فأل

 لا هيضخقب 3
39 5 , 

 ل 0 ىبدر ةيسل

 ةئمص راق و اهيلع
 .- ا 50

 همر صضصق

 نزولا مي
 دائملا يف 0 كركر هل حصني هناك. ”ةجاملو حالو َّش سال | ف جل ردص# مثلا قو

 .م 'امتن)و دئاقملا ٠ ند هثرو ع كني كاو

 داضلاب ( ىضحت ) لصالا يف

 .واولا دعب فلالاب ( اولتأس ) لصالا يف (+

 .(هملعوام) ىلا مجري هرخايضو « هيلع مدقم (هب رع 2 ) نم لاح فوزذدع قله ها(هئثم) (©

 سفن ةفص ( ةدعاسم) (5

 الو عوفر“ عداض» لعن وهذا نزولا َياقال حتفلاب ( فأر ( نم ءايلا تكرج (7
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 لحد

 لدي

 1م

 اف

 بو

 لحفل

 *؟

 الفا

 و١7

 سماخلا رونلا 14

 اًاط يخفني 0 ني قلخأو
 00 عر ل 7 كي نا

 كيو 5 سأ ةنم يننأ ىلع

 اهتوم دعب اناورأ اهل در

 الوأ نكات * ءايحأ حبصتف
 ةئضتفا نش رابلا رهقلا يو
 اييلعا هاك كوع مكل لهف

 كسب ىلا دقو
 هلام هدهد ل ةيعص و

 اومّمجو اًران رايغالا َدقوأ كو
 3 0 2 «ك 5

 اهرح هللا ريص ابيف تيعلاو

 ءاد

 . ةرورذلا ن 6 يدبأ نكلو

0 
 ةيفخ ريغ نم ل اةعلاب 00

 1 نسل يدارسأب ريطي
 نعرض نادب الإ ةحرطم

- 
 3 يا

 0-0 وب ينصخ لق هنكل و
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 هجم"

 ون 0 مالم ا

 مع

 ةئجدلاك ماظم 2 ريدم

. 60 
 ةكشم ريع 4 ف يع هايؤرب

3) 27 

 ةحرصف رْود لك ِف ةتسااب

 5 32 و « و 7

 ىةعص دنع كد يروط ذو

 ةيرقو رعقص 53 نم اح اه

 ىتمالس هيف ناك ادرب كاذ ىدل

 ) فخ 0 ىنع افطع بوصخاأ ) يدبأ 0 ىلع 2 بوصأم هنأب يعدي نأ الإ .ء 4ع دبا يي

 ردعمم اضيا نواعيلاو بيغ 8 بودغلا ثوطيلاب دارا هلمل ) توطبلا رعد ( هلوق 4

 ءافالا مع نوطيلا ن رك موظ دض ءيشلا نطب

 ميقتسي الو( ةقيمأ 3 لصالا يف (» . نزولا اع.
 ل

 انأ تسلو ديري « مير نبا نا عجري ريمضلاو ( هءابإ) تسلو يا ( "دلو ١) (مس

 ٠ ميرع نبا

 فلالا دمي ةزمه نود نم ( ايحأ ) لصالا يف (ه

 هرحتفا مظانل) نأكف « ةغللا يف (كشأ) دري مو (ًاكلشأ) ن + لعاق مسا ) 12 ) «و
8 

 5 يدق يدع باوصو ”كشاذ راص كشأو بير اذ راص يأ بيرم وهف باّرأ ىلع هل الح

 . رود لك يف يأ مل

 . ةئحلال ةفص

 «( ةحيصق هلوقو . لاح ىلا لاح ن م هتاءاقنو رهدلا داودأ ن



 ل تازجعملا زومر يف

 '”يمرب ءارعلا وحن ىنفذُمَتو لِي ينوي تع ينتاب كو 35
 ةعرس ويشا راحشألا رئاس ىلع رع قوف نيطقيلا ن مومو 15

 كر كفكيتاهنأ ماعا وءسانلا نم ٍدحاو دعب اًدحاو ولعأ أ حيضأو 04
5-0 

 0 ةتزواج ىدح نيفصنب ةحبرض 1 رحبلا ياصع تفشو لخلل

 مظعأ ميلا يف هنأ امغطل هلهأو لالضلا نوعرف ”قرغأو 0

 هير 0 نم ىاملا هنم رقت تدغ اهب تبرض ساق رجح كو 4١
 *”ةعقد نيرحاسلا كفإ ْفْمْلَت َةّيَح ص رآلا ىلع ىمست اهثيقلأ و

 قبأ طعمب ىهقعلا 5 تناكو رحاس لك ادحاس اييدل رخف لماع

 1 مس و 73 5
 ا قدح نمءاضيب مه يدي ةيقذ ىعبط :الانوب هضرخأو

 مل

 م.

 ةائكولا (ةكمسلا) ةملك وهو ثن*وملا هفدارع رابتعاب هنَنَأ هنكل ركذم عتوحلا» (و
 : هةةلعم يف ةزاح نب ثرحلا لوقك اذهو

 2 ءاضوخق مهل تدبصأ اوحبصأ اياق ءاشع ممىعأ اويجحأ /

 ٠ ةيلطا يهو ةانعم زابتعاب ركذم ( ءاضوضلا ) وهو هلعافو ( ثحبصأ ) لوف كثنأ
 . اضيأ هم كالا ىئعم رابتعأب توصل) ثنأ ) توحصلا هذد ام دسأ يب لث اس ) اضيأ هريظنو

 يف لثاا لصاو ليلا ةءرلاو هتلمب يأ 5 رب , ءيخا) ةاطغأ لاقي قلمي يأ )يق ا فو

 . ةيامزب ليلا ءاطعا

 ىلع اب روصن» نوعرف نر ركيف ملكستملل لمفلا توك نا لمتحي لا ( قرعأو ) (©
 فاضأ اغا و لعاف بئاث ا نوعرفو لوهجملل لعيفلا نوكي نا لمتحي انك ةيلوعفلا

 ليلا ىلا فيضا ليلا ديز ) مما يف (؟ ةءزاللاو ةسبالملا نم اهتيب ا لالضلا ىلا نوعرف

 ,لالضلا تو 0 اقوا ناك دقف نوعر ذة كلذكو اجركر يف ؛ هقذحو . اهل هتمزالل

 ( تبرك 0 لاقي نا رمظألا ) ةبرط )هلوقو . انهالا لا عجري هرامضص ) اج ) 2

 . نيئات | ىدحا| هأ وأ ند فذح لعفتلا ند عراض 1 'رجشت ( هلوقو. ملكت ما ءاي ىلاآ هفاضإلاب

 . عمجلا ىنعم ءاملاب دارا هنال هثنا اعاو

 نأ يغلب علمت ل ياصع نا يا 5 علب ةاثمم يذلا فقاشن قاعم ) يقافنب ( 00 3 )(

 يأ اباوص ناك م اكاأ ءاي نود نم (« ةثفنب ) ليق ولو . نيرحاسلا كفإ ي نم اهذفنا

 كنإ علبت "يأاصع نأ يا نيرحاسأ اب ءايلا قلمتت نا حصيق يف» ,ةدحاو مثقل 0 فقلت

 . مهاوفا نم ةدحاو راخفنو لفن ثنورحس نيذل) نيرحا-)) كئاوا

 .٠ (ةيقب) لصالا يف 0١7) .ءايلا ىلع ةزمهلاب عحصو ارححصف (يايلظ) لصالا يف )ن5
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 مك

0 
 لا ةردقب ديدأا ساب يل نمو
 + - ا ين
 اعفاد غباوسلا درسلا يف تردهمف

5 ) 5 0 - 

 هد 2 ءاقفلا وذ اثرإ راص يلو
- 7 3 1 ”7 0 5 

 تانذإ ةرينملا سعشلا تدر يلو

 يلم مايغلاو الإ ا ]ا 9و

 هناوخ ىدبأو يلجع ى َط او

 نك( يرتب يضنتمأ م داو 20
 ا 'قودشل قف خرم "كرفت كاز
 اهنَرَك غو

 سيو

 01 <« قسع 0 4 مح

 ري رون 0 نه قرشأو

 بئاذلا ساحنلا سدكلاب (رطقلا) ١(

 ٠ تايلسا

 سماخلا رونلا 123

 3 نيع م انسو هل ل

 - سه - 2007 1

 مالا # ع

 يتفا_د نيرقاعلا باقر دقأ
5 ,>-(1 

 هد رع دعب اهم ام اندلا تقرشاف
 هول

 ”يتلضونداة ر لا 'ريجه اماذإ
 نلنادمير ١

 يف ريعب تحذ ىحأ نأ تلواحو

 يتصِق تيحاعأ عمسأف :ًاييحت مل

 ")7 يدفن سافنأ ن اوك الا" ”ترطعت
 صعيبكب »

 ةملظ لك يف قافأل اهيأى
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 ةحصد م اةدسا ٍْ

 يأ ) رطقلا نبع هل !كساو ) 3 ىلا ةراشإ قهر سن

 نوكلت نا ربظالا لملو رءاوالا عاونأ ا رمأ ةزمحلا ركب ةمإلاو
 . نأثلا بيجع ينم رمأب رطقلا نيع تلاسو لوقي هنأك ءايلاب ( ٍقرعاب )

 ول مقتسل اغإاو نزولا مي م ريغ هعم ثدبلاو لصالا ف اذك ( يبان نع ) هلو (؟

 .( ين مسجلا نع ) الثم لاق

 . هنع هللا يضر يلع انديل فيس مسا ( راقفلا هذ ) (م
 سمشإا نا ىنع. ىلع سمشلا بورغ نم ةرملا ديري 1 حتفب ( ةبر .غ) هلوق («

 .قفألا ءارو تباغو.تدعب نا دعب تدر

 اهالكو رجلا دض وهو لصولا نم ةرملا اهحتفبو لاصتالا واولا مذيب ( ةلصولا ) ؛©

 ء انه نئاج
 وأ سفنلا تاويش ىرتن ره لزتنم ندع الا ىف لع لمقال ( يرش ةلوق 5

 . ريدقت ىلا جرتحا ال يلبةقب ىا كساب لاق ولو ايندل) ةايحلا ةرهز

 ا يا ة ةامحفت ( تدفن ) بوصالاو ةمجحمملا ءاحلاب ( تخفن ) لاصالا يف )7

 برعألا 6 ترطع )لوقف اهتقار ترشتناو

 ين لاقي يركس هانعأ ( يوشن ) هلوق امأ. غول ١ باوج يف ةعقاولا ماللاب ( تراطعل )
 اذا ةبيطلا هتحتار نا: لوقي بيرقلا ناكملا ىنمع ( نود )و . ركس اذا اًوْشن بارشلا نم
 ناكم نم تحاف ول فيكتف ناوكالا ترَّظع هركس ناكم نه بيرق ناكم نم ثحاف
 . ةفلابم مالكا ئف هسفن هركس

 ةلمهملا ءاحلأ هباوص ) يدفن ) هلثمو .



 ىو تازحمملا زومر يف

 ةناطف_فطأبارط ىرولا تكلم همهفل تنطف نإ فرحي فرحف ٠
 0 موز لك لدبو اهنزف الح تمر ىم ”تاّينح زومر ل

 رةردق راهظإال 25 هدعب قأ اك فلأ هلبق نم قأ مالو و١

 ةمامالا شط ناوك الل ناك هب ربظم و رجفدو ,لقع ىلا 0 لجل

 رتزمهو مال دعب نم اهي مالك اهميلظو ىلويملاو حودو لقعو ل

 تّرعو فورملا كلت تَمْظَم اذل اهدوجو دوجولا نيع ىلع لدي ٠'

 ةروس لك نمهنارقلايف اَديِراَمَم تنتأ يتلافورحلا رت اراشإ ( ه١

 ةيرشلا ةدوصلا يف اهنايعأب انراعم دو اق لإ "يقي
 ماتا <

 | للا
 يلع سفن ريع امنم ندي ملف اهرونب تأاعث رتابا رار "ل

 يقدس يضر ضف رلاكلا ذل ي 2 اهةوقحض رفر وهما ضن ”ننل ضع

 هلي 0 هةعانل اونينأ مهل لقف م موق تلق ايف كش نإف ٠.٠

 اما. ةيفوصلا انباحصا بلق يف ىنملاو لصالا يف اذك ( ةثمحب جوز لكر هل رك ة )0

 م رءالا ىلع هثح نم ةرلل ءاثلا ديدشتب ةدلاو كفالر م جورلا تولوتيف ةغللا ءايلع ائياحصأ

 الف مهتقب رط هيف حرش ديعلا قيقد نبا مامالا سلحم يف مالك ةفوصتملا دحأ ملكت . هيلع هّضح
 ( هثح ) نأ ىلع١( تادرفملا الا ع خيشلا كلذ لاق امت مهفأ ١ يلإ ) مامالا لاق فرصنا

 هب نع فرع نوكت نا لتي

 تلخددقو رجفر>فاكلانا وا اعوفرمنوكتيف ملكتلا ىنمع مسا وها (مالك) هلوق (»
 فيرعتلا (لا) ةزهلاو ماللاب هدارع نوكي نا ائيردي امو ٠ لمت اههالك( مال) ةملك ىلع

 . (ءاج) اجر ىنمم نوكيف(نا) مسا اوضت ءاملاب اًلوصوم ماللا فرحيا (امب مال)هلوقو
 تدلوتف 1 ةرسك تعشأ م 3 ءان نود نم درافم لصالاف درفم عمج ( ديرافم ) (خ

 دي رافم نوكت ١ نأ لماحيو . ةيرعش ةرورض ليقو يساع ايق اذه لثم يف عابشالا نا ليق. ءايلا

 ضعب ل اوأ يف ةعطقتلا ءاجحلا فورح هيث نوكيف . ىع ءرملا يف درفنت ةقانلا يهو دارذم عج

 هربخ اديه ( تاراثا لك) هلوقو. تنأ لعاق ن م لاح يهو .٠ ةدرفنملا قايثلا هذج روسلا

 .هدعي يذلا تثيبلا لوا يف ( ريثت.)

 هيف فلكت ذم ةيضرافلا ةقيرطلا ىلع ءاج تيبلا اذه لا ( ضفر نُنل ) هلوق (
 . هةحامةساو سوفتلا ضعب هب تسر | اعرذ اذه عمو .سانملا ينعا عيدبلا عاونا ضع هيظان

 رئارس ) ىلا لب ( فورحلا تاراشا ) ىلا عجري ( اهقح ( يف ربمضلا نا رهاظلا )0

 .نيرداق منك نا هاناق ام ريغ ميلج ةملكبب اهرمأ ةقيقح اثل اورهظأ يا ( تايآك



 سداسلا رونلا 4

 سدراسلا رونلا

 ىرغدلاو ىريُكَلا ”ةمايقلا ؟ذو داعملاو أدمملا يف

 اطنض ردقلا ةووفط روصو حا
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 اغإو يعل ىرغصلا يتمايق 4
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 .ابوصاو برعاو

 يف هدسوح وه ؛ 9 فوذحلملا اوم وه 5 رظناو“ ٠ لعاف ىلإ فاضم ردصم ( ىملعي ) (؟

 . ( ريكأ مون تولاو رْغصَأ توم مونلا :١ توملا ةلاح ىلا ةراشا هيفف . بلاغلا
 ف ةملاطملا ىنعم وه |ذهو٠. مهيلا ر ظناا ةماداب مييلع عالطالا يا ( ىرولا ةعلاطو ) (ه

 .بتكلا يف رطش ام ىلإ رظنلا ةمادا يف هلامتسا بلغ مع. ةغللا
 . ملكتتملا ءاي ىلا ةفاضالاب ( قثمب ) نوكي نا رهظالا لملو ( ةنب ) لصالا يف (5

 رظنا . ءاكمحلا ىمادق حالطصا نم ةمبرالا ظافلالا هذه ملا ( يخف ) هلوق (؛
 .« يونابثلل نوئفلا تاحالطصا فاشك » يف اهنيب ةقرفتلا

 مم قدتيل ( يوحص يف يركسو ١) باوصلاو( يرجه يف يركسو ) لصالا يف (ه
 0 امو هليق ام



 18 داعملاو أدمملا يف

 0 ل ىتقيقحب عاد نو لاز امورمرو

 الماوك روذدبلا ودبت امكودبأف 275
. 5 1 8 
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 ًاقاق تنك الغم 8 ضن 2
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 ( نماكف ) ءاف ثعقو اك ( رانا اءو ) باوج يف ءافلا عقتف ملكتاملا ءايل ةفاضإلاو ءافلاب
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 .هممأ نطب يف وهو دولوملا
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 هدودو مد ١ قلع |ةدر ناك لهو ب

 هب 0 يذلا بذل م ملعيو "م
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 هِشرع قوف نمهللا | وعسا في ورح
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 1 ةأوسلاو ةروحلا انه هب دارا
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 َةّفتَر دعب همك موي لك هل
 .ةطدخ بح نم ناك انزك ناد
 ةييعت ةةك نم اهنيا اهيلإ
 ةداع دهم مأ قيقحتلاب ملا وه
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 هةرهال نا روظيو .٠ لوقا وف( راتلا) ف لعافلا بيان (ةكمم

 . ةنملا لهأ دنع فورع» وه ا. ريغ ىنءم ةينطابلا ءالؤه دنع ماسو هيلع هللا ىلص
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 ةلفعو .لبج مون هاشغ مأ ترج
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 ةراشإ فططاب اًزمر مهبطات

 ةسودب د نج مطح نم مكنك اسم
 رق درس ع اناس + يحي

 دمابو 0
 ا 5 لآ
 د” شفت دعب هو رك دقو اهشرعب اهيلإ اواج دإ نش

 ١( اوثبلو ) ةيآ ىلإ ةراشا هيفو.( ةعست ةدايز عم ام - ثاث ) لصالا يف 5
 امست اودادزاو ني: هام ثلث ( .

 اذا هاشني هيشغ ىنمع هوثني هاثغ نم اًلمف نوكي نأ ليث ( هاشغ ) هلوق (»
 سكت هاشغ نر نا لمحو. ( عبط مون 2 ىلا عجري بصنال) ريمضو . هياع قبطأ وا هانأ

 («اشغ) هباوص نوكي نا لءت<و .ةرورغال هد زم تفذح : هاطغ يأ المد ال مسا نينا

 فرد هثم لدب عفرلاب (مون) نوكتو». ءاشغ وه ما ريدقت ىلع أدتبم عوفر“ وهو ةزمهلاب

 . ءاه ىلا ةزمهلا خسانلا
 نيئسو . هيلا راشإا وه (ني:س)و ثن*وملل ةراشا مسأ يذه ( اننينس يذم ) هءلوق

 نيئس باب نا هتيفلا يف كلام نبا ىكمح نكل .ملاسلا ركّذملا مج بارعإ برعيو هد عمج
 لاقث كلذ ىلع مظانلا ىْنم دقو . فورملاب ال ثالثلا تاكرملاب يا نيح بارعإ برمي دق

 .هذه اننينس لاق هنأك يذه نم لدبلا ىلع اهرجو نيملكتاا ريمض ىلإ نين- ةفاضاب (انئينس)
 (ةّثيح نيع يف برغت اهدجو سمشلا برذم غلب اذإ ق>) ةيآ ىلا ةراشإ كلذ يف (

 سكب ةيالا يف(ةئمح)و . نزولا ةءاقال اهئيونت فذح مظانلا نكلل ةنوئم ةيالا ٍق (نيع)و
 (ةئمح ) ميه مظافلا ن ندكسو . دوسالا نيطلا يهد ميلا نوكسب (ةأمح) تاذ يأ اًنصو ميلا

 .ةأح ىلا ةفاضم نيع نوكت نا لمتحيو اًضيأ نزولا ةماقال
 مث ةعدق ةشقن هل ناك شرعلا نا ىنملاو . هوركتتب قلمتم هنا رهاظلا ( ةشقنب ) هلوق (و

 ىنعلا وا. هيف ةلاجلا تاصحذ ىلوالا قوذ ىرخأ ةشقن هوُشقن هوركتي نأ اودادأ ال
 .( ةثقن ربيت دمب) هياوص نأ وا. ىلوالا هتشقن لاوز دعب شقت هوركن
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 لاق هناف ناياس ريزو ( ايخرب نب َتَضآ و هتوحسل نم هب دارأ ( لئاقلاو ) هلوق (9

 كينآ انأ نحملا ن 3 تب رفع لاق 0 لمثلا ةر و هتاوق تيرا افلا دد>أ لاق نأ دعب هتلوق

 كينآ | انا باتكلا ع نم ملع هذنع يذلا لاق نيا و هيلع لاو كماقم ٠ نه موقت نا لبق هب

 .( كفرط كيلا دتري نا لبق هب

 ىلا عجري (هل) ريض لمل ) هققوب ال هل 9, هلوق 0

 حيرلا 2 نا نود نم كلذ ناك 5 هل ةردمم الإ وه م ةروصلا هذه ىلع حيرلا بويه

 . ةليوطلا ةدملا هزه ف اهرهس دنع ام ”ةفقو

 ليئارسا ينب طابسأ ناف: ناك كلذكو ىشع انثا اهبعومجم ( ةعبس دعب ةسمخ ) هلوق (©

 وبداوح اهلثمو. ءارهزلا ةمطاف دالوا نم سنع انثالا مالا كلذكو . طبس ىذع يثثا اوناك
 1 مالسلا هيلع ىسع

 7 + فرح قاع نياو اهلبق اع اهائوم ةقالع ام رظناو 3 ةعيبطلاو ةقلخلا ةلبطا (ه

 ئه رصف ) ىلاعت هلوق اورسف اذك .٠ هلامإو هيض هروصي هيل) ءىسلأ راص (اهرص”) )6

 . كيلإ
 كي فرطتو اجيدانت نأ دعب كئيِت رايطالا كلث يأ ( تافيطع) (5

 ىءهاع تفحصم هلعلف نيعلاب ) تاعمرطم 2 ءاقلاب تافيطم لدب ناك ول َدَّمَقَأ

 هل قمم جارختسا هعم بعصي رييك فير تببلا اذه يف ٠(
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 ريدقت ىلع اهبصن هنأك 7(اذ) بصن اذال رظناو سنوي "يتلا هب دارا ( نوئلا اذ» ٠(

 نظف ابضاخ. بهذ ذا نونلا اذو) ريدقتلا كللذب ةيالا يف ةبوصنم يه اك (نونثلا اذ) ركذا

 .(ةيلع ردقت نأ نا

 . (ايظنم) لصالا يف (؟
 هلبق ثدهلا يف رع قلعتم (يذل) يف ماللاو تايلظ اذ اًرع دارا ( تالظ يذل ) (ع

 تالظ ثودح دنع هبر ىدان هنا ىنملا نوكيو (تالظ ىدل) هباوص نوكي نا لمتحيو

 .تومحلا نطب ةملظو ليللا ةملظو رحبلا ةملظ : هيلع تمكارت ثالث
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 5 ةوايفلا ند ةييغ هباوص نوكي

 لخداق (اه) حّحص اخسان نكل . طقن نود نم فورح : (اهاوردب) لصالا يف (ه

 ءارلا مك ءافرلاو .٠ تا اك باوصلا نوكي نا لمحو . رجالا رجلا م فرح اهيلع

 .ءارلا سكي (اهاقر) ةياوص وا. اهجهييو سوفتلا ذاي اه رظنم نسح نا يا. رظنلا نسح

 . نامظلا يورت اهزربا يتلا قئاقلا كلت نا ىنعم ىلع : يورللا ريثكتلا ءاملا وهو

 نا ) نأل ءاي لكشب اًعابُثِإ هباوصو رخالا يف فلأ نود نم ( ر ) لصالا يف (5

 .مزجت الو بتصخف



 05١ هلها جازم فار ياو نامزلا دب ريغ ٍِك

 « ضرالا داسف روبظو هلهأ جازم فارلاو نامزلا ريغت يف »
 6< ناودعلاو رواحاب 2

 مكللهفضافنافوطلا ودوم ا" خط مك

 يع اهنم قْرعلا لِيَ قي كي

 2 0 اح تنكنإتقولابالاعن كف 37
 ه-

 1 نال ِ
 أهت دهع مع لاوحالا تربعت ضيع
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 |( ةفحعر (ع

 < نأ نوفاخي مأ ) ىلاعت

 ملا ليصحتل ِرْكَ ُِف .مازعلا ينب

 ةنعف جاومأ ؛ كأم نم اهب وحنيف

 م 5 ىف 0

 ةركف 06 انعقو اذهف ىخأ

 هم . م

 دمحم نمهصر آلا داسف شو

 ةَتلأو قافتا دعب مهئااخت 1 هم
 6 5 1 00 ٠ ٠

 فنئير فراخز نم بفيفط رماطح

 قا لك اونجوتناف ميابجو

 تلحتسااماهذخأ نم ىَري الل الح

 سم6 -2 و

 ؤفيمح ريغ و م ةام ع رش _ٍل

 لاق 5 هملظو هم ماع راح اذا فيي هم اع فاح لعف ن 00 كناوم لوعشم

 ناك ةيسفنب ال فرملاب يدعم لعفقلا اذه ناك اذاو ( مهيلع لا فيي

 قالا و تكبح ) ريداقتلا ناكو لاصيالاو فذملا ةدعاق ىلع اًدراو ( ةقيخم ) هلوق

 مسأ وبك ٠ جاتل) ف اك ةقوح# يا فاقلاب ( ةقيحم ) هباوص وأ . ةءولظم يأ ( اهيلع قع

 5 هكلفأ اذا هقحم لعمق نم لوعقم

 هانححص ام مالكل) باوصو فيرحت وهو ( مهدكح يف ماضق ) لصالا يف (.
 1 داخل ( مهدع)و هدعب هلوق 0 قساي كلاذبو هب

 هلمجيو داهشإالل هيك زي يأ يذاقلا : ردع لجرلا ىنمي انه لدملا ( 37 دعو) هلوق (ه

 .ةداهذلل ىطري ا نم دابشإ يف اوعتي الف مهادابش سا: | هلدمحيأ هباب يف



 نماثلا روثلا 2

 رلماع ريغ هج نم ميلا ومد
 لئاق صقنلاب نكمفرإل مهخيشو 35

 ٍفرخزو ءاج ٍبذج يف مِبعَرل ءهد

 ؟رث
 اننينأ ريغ ةدومح رو مهل _ممق

 اوك ادت مهم قالخألا“ كتف ةاض ناف مل

 ىوملااومبتاو نر قلا عافت مك(

 علوم فسلفتلاب يا مهزُف م
 2 سمو

 ه) ل .- أبجمم سلاجملا اهيت
 قريد 5ع

 ''ةوابغ يف هِصقن نه مهلضافو

 0 "ريطي يداحلا اذح ام اذإ

 ةعذبب 2 وف 23 مهنه كَ

 ةعيمف نا قالخأب ع

 ةمع مظعتو ماك عطول

 موهشد صرح ايندلاإاول امو

 .ةدابع يصف رتاراشإ | عيدب

 ةيقطنم هل و واط عض و

 ظ نيلوصألا يف مهنم رْخأو مج

 0 هدماو

 طسقسم فاللخلا ريرقتب مهنمو "6

 ا 0 رمل نع رظاني

 'هلخ افلأ ىف الان

 لازت الل يأ راثع 5-5 هباد لاقي « ةراثع ) هياوص لملف )ع ةرابع 2( لصالا ف )0

 (ةرابع) نوكتت نأ ردجالاف . لقثي مل ام هلامتسا حصي ال ردصملا ( راثع) ثينأت نأ ريغ رثمت
 هيف ةئطف ال يع هتفرعم ةلقو هصقن نم نامرلا كلذ يف لضافلا نأ يأ ؛ ةوابغ ) نع ةذرعغ

 ةءادملا '

 هتفخ نم راط ن٠ وأ داح توص عمس اذا رثسلا يف مدي ك5 نأ يأ لا(ميخيشو) (*
 نيتمعمم نآرقد ناداصلا (ضقنلاب ضفرال ميخيشو) م ظاتلا لوق ي 3 هكساف قو هشطو

 ني:.لكللا ني احل خسانلا طيقنت ءوسل كلذ لك . قَد أرقت ضفرلا ءاق نأ اك نيتامه.و

 وأ ممماسجأ ف كا مظانلا هفصي يذلا نءزلا كلذ لهأ نأ يأ لا (روص محلا ع

 .ةميمذ ًقالخأ هئيرلا كلت تحن نأ ريغ 50 مها 02 ف

 قالغأو ةيوتلم عا ايط ىلع م 2 نولهجي ال موقلا كاوا نإ لوقي خا تقاض تإف 0

 . مهئام 0 .مهناكا يدرك مب مهقالخا قيض نوعسويف "لا نوكرادتي منك هقيض

 ماهعالا ةئيه اهانمأ ةمعلا ام مع ال ةءامع ةذللا ف ىحسلا بايثلا ند سأرلا ىلع فاي امو

 .هتماسع ليمجتب ينتمي ماتعالا نسح يأ ةمعلا نسح نالف لاقي .هب ع يذلا بوثلا ال

 : ةي ردم ةدم ةمايعلا ىنعع ةمسعلاو

 نظلا بلاغ يف وه ( قرفت ) هلوق (ه

 ,عطندو عسوت اذإ همالك

 .ميحلاب ( جر ردصم هباويم لملف اذه بسانيال عمهل ويفالثلاحل: ردصم حبلا( علب) لسالاي 03

 0 يلانوي لصأ نم ةبارعم ةملك يهو : م لعاذ مما ) 1 ) (»7

 . هضافلأ يف لصالا يف . ( هظافلا يف) هلوقو . ةمّتومملا ةمكحلا

 ف نالف قويفب لاقي ( قويفت ) نع فرح

 ةطسفقسلا ن



 دو هلها جازم فا راو نامزلا ريغت يف

0 

 ةلعفو لعل تاغيص فيرصتي وهف ع قارنق مهنم رخاو هد

 ةمزجو 0 000 الب ادعغ اذوحنلا هفدرصت ىلا فاضأ :.؟
 مه 7 م0 د د هدد 30 ما 8 يع ِِء

 ةولخو تمص اسيبلت سم ٍِف مرد تاهاط وخأ مهنمو م١

 فلي اهيف لاقال . انتالاط رئارس فشكي انلث دقل '”لوقي ه5 025 3 < غض 5 ؟
 ةحبسو ٍةعوقرم ةداحسو ةقرخب ا نوعادخ لذارأ سو

 تل ا راسو ا , 5 55
 ةركو رمح كس نم هب داري يدلاا م هقفي سيل ل مهو سيل

 ةدالب ةمجوزم ةندوكم هب هل روخش ال ايف 5” 2 ع

 اع مهلانتشا فرصلاو وحتلا ءايلع ىلع نيتيبلا نيذه يف مظانلا ىعني خا مونم رخ ع )0

 يف نيرظانااو ةقطانملاو ةفسالفلا فرص اك ايدل مولع ىلا هيف هقفلاو نآرقلا نع مهف ردي

 دعاوق ريرق- لو تايلكلا غيص تفيرصت ف مراعأ توضقي ةاحتلاو 9 ثيدحلاو هقفلا نلوم

 نم نأ عم سخلل مو23 رعم يفأ يي فّرظت دقو . ريخ الب نودعفف اًربخأ مهنكلل با رعإلا

 ريخ ةاحئلا هب رفظي مل يذلا ربخلاب ديري هنأكو . ريدلاو ادتبلا رمأ قيقحت ماجبأ ممأ

 هءناوص فلالاب (ادتغا)و . اهرعأ قيقحمو اهايثإ ضر هتيئات مظن يذلا ؛ دو>ولا ةدحو )

 ءايلاب (ىدتغا)

 فقخ هيكل ةاط عمج ملا ديدشتب تاماط بحاص يأ ( للا تاماط وخأ ) هلوق (»
 فلح) هباوصو ةسحمملا ءاملاب (فوصت فلخ) لصإلا يفد نزولا ةماقإ ةرورض تاعاط م

 . هتةيقح رينب رهاظت يا سدلت سملت ىنعمو . ةلمهلا ءالاب (ف وصت

 هربذقت فوذح ( اكن ) لوعقمو تاماطلا وخا ىلا عجري وه ريمض 2 لوقي هلوق (م

 هدارع هلانأ هفوصت نا ىعّدي اذه تاماطلا اخا نأ ىنءااو . كلذ و وأ انيناما وأ اندارع

 : سرا وا توملاب مظانلا هي هيلع اعد مث ممرئارس نع فذكلاو سائلا تالاح هانتكا ن

 ام نأ ديرب ٠ رئارسلا هزه ِق وأ تالاملا هذه ف ةدحاو هظفل لوب نأ هلعجال : 9

 .تالالضو تاقرغ ىوس سيل تالاملا فدك يف هلاق اه نو لطاب همجز

 قررلا اما فو رعم وهو يازأا ىلع ءارلا مدقتب ( اقرر) ةياوص لعل (اةرز) هلوق )2

 ةقرز نء وه وا ةيفوصلا ضعب راعشل ةراثا نوكيو بايثلا ةقرز نأ حص اذاف يارلا مدقتب
 . ءادعا ممخ كوك نع ةياث 5 نوكيو نيئيعلا

 5 ( ةتدوكلا )و .٠ ةيرمثلا ةرورضلل ماغدالا كلف اغإ ( ججاحي) هلوق (ه

 ندوككلا مسأ وأ ( ندوكلا ) مدا نم ةذوخأ ام اهلملو . لقثو ُطبأ اذا هتيدم يف نود

 اوم-سو . داوملا سرفلا ةيْشم نم أطبأ نوكت هتيشمو .نيجحلا نوذربلا وهو. اهئم ذوخأم

 ءالقث ةيفوصلا ده نا ديري . هتايح براسم يف هتكرح 'طبو هلوممل ًثدوك ديابلا

 !!دوحولاةدحو يهو ةقيقحلا هقرعم ىلا هعز ُِي مهاصوت ال ىلا مهارظانمو مهجاجح ف ءادلب



 ن.ءاثلا لا دوتلا 62

 و ١<

 الث دق تأار اب رخاو 0

 ملامإ دنع 52 ”هيقدش ام ير 335

 هر  قفولاو ميج دعلاو لمرلابو

 نا .م اًريقف ىمأ مهلك و

 ىدملا نادم نع لضال هرثكأو ظذ>6

 الطاب ناك مهل ًاقح ْلقأ م نإو -.

 ينل ام تنقال ملا تاق انأ نإو 0 ٠"

 اذكمهابج نم“ ص الا لا-ناكاذإ ع

 ملفمب ماي 0: مهارت لوف رو

 مهلع 4 هل لب م ام كلذل ءرأ

 ةدو

 رةزدحو "يطاشلا لوقي ىنعم

 وم حيد اهلمم ن نم هب تأك

 ةعاخو رك هيف 00

 كر له رهاظ يف اوحبصأ نإو

 عب ل نيدلاو ىذا 8

 ير عا أب يبر نم تيزوجو

 أ لا لهج نم .مطاف قس

 ةفاخسْنممهروبج ىرت فيكف

 ةدوتب 0 نأ ىلا ادايف

 1 ًاباذع

 ءازجا يف رخأتو مدقت عم فرحم وه وأ هل ىنعم الو ( هيف اهب دس ) لصالا يف ١(

 هلبق ثبلا يف تالارقلا ىلا خد 5 ربوضو 6 5 هيقدش ) هباوصو ةدحاولا ةملكلا
 هيقدش يولي نآرقلا الث اذا ميثم لهاجلا *ىراقلا نا ينمي. نزولا مقتسيف ( اج ) مدقتو
 ىلا قدُشلا ءاوتلا وهو ( ةوقنلا حير ) ىمسملا ضرألا هبانأك ىتح ةوالتلا ءاثا تايلكلاب

 . قنملا يناج دحا

 . مدعب اع الو هليق اع فقوللا ةقالع الو ( فةولاو ) لصالا يف (»

 ميجنتلا مولع ن. ( قافوالا ماع ١و قافوا ىلح قفولا عحو. فاقلا ىلع ءافلا مدقتب ( قفولا ١

 .نودلخ نبا ةمدقم ىلا عج رياف اهتفرعم 'ىراقلا ءاش نإو.ل.رلاو

 . هأفاك اذا هازل اًردد٠ نوككيل ميلاب ( ةيزج )هباوصو ةلمهملاب (ةيزح» لصالا يف (©

 نارقلا يف دراولا وهو ( ءازج) ردصلا اًعإو . ةهبش ( ةيزح ) ةيرّداصم يف نا ىلع

 (ةيزخ) نذإ انه باوصااف . ةيقاملاو ةيفاملاك ( ةيزاملا ) وهو رخآ ردصم هلو . ةرثكتب

 : قدزرفلا بطاخي ريرج لاق . ةييابلا اهائمءو اهرسك زوجيو ةحوتفملا ةمحمملا ءاخلاب

 ( اراع تكرتو هيز2 تاحر موق رادب تالح اذإ تكو)

 .ةديصقتلا يف ترركت ةردرض ىهو نزولا ةءاقال داصلا فيفخ# ( صاخلا ) هلوق (+

 . ةيعاوم عضاو.و هسا مضاوم اتدايزاو ةدئاز (اه) ( "بص ام كلذل د هلوق (ه

 .سايقلا عضاوم ريغ يف ةيئاتلا مظان امج نأ ام اريثكو



 ه6 هلها جارنم فارماو نامزلا ريغت يف

 ةركو لذب اوداقناذ رهقلا ىلإ رةردقو 0 دعب نم مهملسأو مسرع
 «ءا

 و ع راد نم مهجرخأو ,قيضم رجع نجسي يف مهلخدأو سرد
 لم ل 5

 ةريرج نم ميديأ تبسك ا: هنأل فرص هدم ل ك]لذو»-هم

 9س كن

 ةودقب ٍبزح 272 هاوه ىهكت ةام6ىدتقاو مهنيد نما قرف امو سل
 ا
00 

 لذب) هدعب هلوق هيلع لديو . زع دعب نه هباوص لعلو ( لدع دعب نم ) لصالا يف ١(

 لوصلاو ( لوص دعب نه) وه وا.ةردقلاو ةوقلا لوملاو (لوح دب نع) وه وا (ةرسكو

 .هرايقو هيلع اطس هئرق ىلع لاص ردصم

 ثيبلا يف ( تبسك اب ) ىلع فطع اوقرف ابو هريدقت ( حلا اوقرف امو ١ هلوق (»
 فلالاب اذكه ( اضتقا ) تدثك دقو (بزح لك)» هلوق ( ىضتقا )9 (ىدتقا) لعافو . هلبق
 الما هآر صخش ىدتقا مهنم بزح لك يأ ىدتقاب قات. ( ةودقب ) هوقو. ءايلا هباوصو

 ةوزمالو . باستنالا ىنمع ( ةوزع ) نع ةفرغ (ةددق ) نا وإ . هب ىسأتيد ىدتقي نال

 بحاص نالف : لاقي هنع عفادت تال هتتصدو لجرا ةعامج وهوةيءاعلا انتجحل يف راج "مم

 ةماعلا ةئسلا ىلع ةيراج ىنملااذج ةوزعلا نوكت نا دعبي الو. ةوزع هل ام نالفو ةوزع

 ةحرادلا تالكلل لامتسالا اذه لثم هل نم دقو . ابامعتساف اهفختسا يذلا مظانلا نيز يف

 . ةيماملا ةحوللا يف



 عساتلا رونلا 6.5

 . نإ 2 5 . 0
 ى رورظلا تثفو ةراو هروهظ ةءالعو تقولا بحاص نايب يي 2

 هلا

 بئاغ تنأ ىتم ىتح ىدملا مامإ 5

 ًامداق كشيج '* تايارانل تارت +.
 تد.غاف كلذب ايندلا ت رس 00

 انل نحف راظتنالا لاطو انللَم ٠٠+
 هليهأ محراو تقولا لاهل كراَدت مم

 "'ِهُئاَد نمزم كنم فطأب جلاعو
 ىنثا دق اًرهظ لدعلاب هل ”ماوقو موس
 نعم امدقرسألا اذه منان مح

 م يش نق كر 3 5-5

 انرصنل اناءع رءأ نإ هل وعدتتم معو

 0 03 ان

 ةيؤرب انابأ ا [يياغ نهدف

 ةكسم حئاور اهنه انل تحافف
 مايل ساس صم <امو

 ةرسم نع ةرتهم اهمسابم
 َةّيقْلِب دوجولا بطق اي كبر
 ةلذمو ةوُئش يف اوحبصأ دقف

 ةدرم لك يف لاملا بيبط تنأف
 ةمكحي لام ةليم اد لدعو

 ىفيلخ تنأ هللا لاق كلذل
 يلم لكل يعدي نم كلثمو

 5 "ع 7-5 هم م : 2

 ثاح هنأو ريدت:)و ةطقاس ةملع انه وأ .( ةيآو) هباوصو ( هناور لصالا يف (و

 5 دووظلا تقو

 رابخا ف ركذ اهروهظو تايارملاو اًدلَق ام هياوصو ( كشح تايآ) لصالا ف و

 .ىدحملا ماعاب دارمألا وهو رظتناا يدهلا

 ه دبع لاط 7 ضا رمالا نم نءزااو. اناق اه هياوصو ) هيأر د ع 2 لصالا ف فرب

 .هتامز مدقو

 هماقا دوعلا لد ردصم انه وه وا. رْوملا دض لّدَصلا ( لدملاب هل مَوقو ) هلوق (ه

 ليلا ةييسأ (لاعر هلوقو . هظفل ريغ م موقل دك" اوملا ردصما هبا رثع وهذ جاجوعا دعب

 ريذت ءيذلا لاح ىنممو ةلهملا .احلاب ( لاح ) لا١ باوص نا يدنعءو . رظن اهيف جازملا ىلا

 ( ةكحي) هلوقو . ضرم ىلا ةحص نم ريفتي جازالا اذكو . لاح ىلا لاح نه لاوحتو

 . لادعي ف 1م



 ها/ هروبظ ةمالعو تقولا بحاص نايب يف

 بأ اذ كعوتل 575 , كلل د

 39 | ,ملعلا 3 ةهروص ف انل تررب 57

 ةقيقح ا اًمءدوأو ما

 قدا كا رقد ذل اهل تت اقو ممو

 |١ ٌهَدَلَف كارت يك اًروبظ 0
 ند و

 ل رح يف ملعلا روزي تعوذ 0١"

 ًايكاز ناك ام لك ا عيرو با

 اهو لو هب دحف كاقلإ الا |

 حياس كر 2 .جاومأ ف نأ أهو سسع

 هر هّللف يسفن "تماس نإف ”-و

 ةيارع ريغ نم م ىلا كوأ ت كنلأو

 مك ل سفن لك ايف تظقيأو

 رفع رش 1 عاضوا وأ أ انحّلع و

 .0 و عصام
 يكلم رمدوص يق مد تاس

 ممم ص .

 فةيع كعب 4 و مل ربحم

 ةرضخ .عنيأب ىو © تت ءاجف

 ةّمس اهاوق ددم|ذ'تشطع دقو

 ةَلِجَدو تارفلا ءام تبرش ولو
 ا 0
 هازجمأ لحاس يلياشب ىنال

 5 0 ل فو دقفالإو

 مالكلاو ( نأ ر ربخ ( بأ ) هلوقو . ىدحلا مامال 0 )0

 ثنا كنال كوعدن اعإ امنا ىنمملاو ) ىعدب ند كلتنو 5 كوعدنس ) تببلا يف هلوقل لياعت

 باددسل يأ ) ملع نم 2 كلل 090 تناك ةوبالا هذهو ٠ نانالا عون و وهو اذه قولا تأ

 ىقعمو ٠ سودا كوبا 5 كوبا ن : تنآ اما .هل 5 تكف كعون ىلع هب تقكوذت را ىحلا ماع

 اددسفا نيذلا ةهينطامأا كتئاوإ هميش نمر وأ حالطصا نضعدلا هوبا رظتنملا مامالا نوكح

 5 ىلا مرمأو انرعاو٠ انرءا انيلع اوسلو ٠ اننيد

 . هيف لءر ال رح نيطو . اممم بيطلا لءرلاو نيطلا ن» ردا ( ةبرت رح ) هاوق (»

 .( تابنلا ةبيط ) ساسالا يف دازو .ابيذ نيطال ةّرح ةلمرو

 هاكأ هريغو مامطلا عمرو . دازو اكذ هريغو مامطلا عيد ١ خا عبدو ) 0 5

 . دم مزال وبذ.هدازو
5 4 

 ريغ [هالكو ملع باب ند وأ برص باب ع نم نوكي نإ لمست )ب ىءهرأل ( هلوق 4

 هرخأآ نكسو (ّ وسرال ) لوقي نأ باوصلا نوكيف لقا باب نم وه اغإو . حيحص

 , لامقإلا ن ه8 يمال هيأ وص وا 51 ةرورذا



 رشااعلا رونلا هم

 ثباملا ءوثلا
 ماتلا ٍسفخلا صاوخ يفد

 نع هب زاتما»

 رمل كاد

 اهطيحم رودي تالا ”ةكطشدلا كلل ""

 اهينج عض يِ جااىلوألا ”ةطقنلا كل +

 لماك رونلاب رمتلار لاردك تنأآو

 واق دعا .عونلاسوفنافصنف -

 ”ةأم هتعرودصملا رك

 ةيوسدع ٍةروصأ يف ال اك

 املاك دنع نايدألا | مب تمدخ
 اًرهاظ نآلا ان ودت نأ نأ لوو 69

 ةحار هيف ام ابنم | _نكازت ىع
 0 .٠ 3 3 . دم

 هعؤر بفطللاب ربقلا اده عفرو 6

 ن٠ هعون ن داع

 « امو يقيةلسا مامإلاو بطقلا وه يذلا

 ٠ تال امكلا ٠

 1 ىف ك اذه 'ملثتو
 مند طخ“ اهنمو اهيلع
 ةثون الا لصأي غد "رخام رحت
 لاه ةراد 'عونلا كيلع رودي

 ةوسلب 0 هنم فيعنو لاجر

 ةيدحأ .ةروص يف اهدعب نءو
 ةقلح َةَرْوَد ٍندلا تاه دف

 ةَبيَحا مد رم اب
 ةّيكذ د فاعل - شافت انسفنأل

 )ب
 ةيح اهنم رهدلا سوب ل 1

 هطيع هنع ردص يذلا زكرملا نا يأ رودصملل لعافقلا بئاث وه ( هالطرح )هلوق ١(

 53 كربغ ايازء نمال كايازع نمو كريخل ال كلا وه

 اهيلع ةطقنو طخ لك ىلا تلا ةطقثلا نا يأ آلا هلوقل لعاف ( طخ لكر هلوق («

 ةماكلا هلامتساو . كريذا ال كلل ةطقثلا هذه ( اهطيخ ةرئاد لود يأ ) اهطيع رودب اهئمو

 ءارحال صصخلملا زكرالاو نيمملا لحل ىلع ةلالدلل مايالا هذه يف 4 ال اهدا همس ) ةلعقتلا 2

 هءاطاقن ىلع اهجوممجيو . اه رما

 .هلثم رم دقو فلالاب بتكت نا باوصلاو ( ىتوح ) لصالا يف (م

 يف ( ةروص )ىلا عجري (اهنم) ريمضو . ( ائبطاخت ) هلوقل لعاق ( سافنأ ) هلوق (ع

 ٠ هلمق تيبلا

 هلا نسحو هشبع نال اذا نالذ مدلل لعفل ردصم مسا ن ونلا حتفب ( ةمعش )هلوق (ه



 ه5 ىربكلا ةمايقلا يف

 رشسع يراملا مولا

 6 لكو اهتاياو اهتامالع نك“ نوكسي ام نايبو ىريكلا ةمايقلا يف 2

 0ك زومر كلذ 2

 2 1 تاو 5 . دا 11 54

 ةيرعب اممم دولا عج صحت هما نامزلا رود أهم معي م

 ةَعْرَفبامنم ضرألا يفْنَم قصي 0 ٍروصلا ف ليفار 5 1ك ساب
 م ع

 !1 ةمحوو اًرظقللا 3 ىنفي و مه

 ميئانخإ دنع ليث رزع , حبذيد موق

 1 82ه

 مهاَرتف اهدعب ىرخأ 0

 مهثعل موي يف سانلا مايق كاذف سوو

 ةهولألاب هلو قاب نمد م

 ةحبِذ راع جلمأ سك ةزويعن

 ةَحَمن ءاشنإب اوناك م أمايق
 مهو

 ةرثحو دل 8 نم مهعجأي

 يف دادسلا مظانلا أطغأ دقو . رقفلاو ةجاحلا وهو ( سب ) هلوقب هتلباقم حصت كلذبد
 لوقي نا حيصتلاف . سؤبلا كورتملا او ةكورتم تسيل يهو ( ةمعئلا ) ىلع ءابلا هلاخد|
 عم ءاجلا ةدعاق يه اك ٠ سْؤبلا انع بهذيو ةمعنلا انل ن وكلت: هسابب رهدلا معد لد

 ثييالا ىلا ينطلا اوكارتز ال يا ( بيطلاب ثييحلا اوديتتإال ) ىلاعت لاق ليدبتل لعف

 نمل ماعط نع رسخ وه يذلا نوكشدأ يا ( ريخ وه يذلاب ىندأ وه يذلا نولدبتستأ (

 سغ اهنم سمض ( ةمعشب اهم 0 هاوقو لصبلاو س دعأ) ماعط نم فدا وه يذلا ىلا ىولسلاو

 .ع وأ انم هباوص لعلف عجرملا رهاظ
 قباسلا ثيلا يف ةمعث ىلا وا ةعقر ىلا عجري اج سمض جا ( اج ميقي )هلوق ١(

 نع اوبس ايهثذح ناك اميرو ءار "نود نع( ملا ليئازع حبذيو ) لصالا يف (؟
 عدا هنع رابخإلا ددص يف ليئادزع مرككلا كلل مسا بتكي نا ْمأت هنا وأ خسانلا
 (ليئارزع) ىمسملا كلما كلذ قئالملا يف هذافنا ىلوتب يذلا توملا حبذ ليادزع حبذب دارااو

 ثود نم ( ليئازع ( نوكت 7 2 نأ ٠ نكمع لهو .هسفن ليئادزع حبذ ال ثددحلا ف درو مك

 ن وكيد . نزولا ةماقإل ةدّدش« امياذ نوكتنو ةحيحص طوطخملا لصالا يف يه امك ءار
 لِزع سن مسا هنأب حارشلا ةريسقاو (ليزازع) سدقلا باتكلا يف ىمسملا اج دصق مظانل)

 «هلوقي هدارأف اذه ىرتاب مظاناأ ماع له - بعذاا اياطخ نع ”ةرافك حبذ ! هلا قف

 اعمر ال 5 ا اذه لوقن * قالا ءانذ دنع يا ( ههئانف دنع ىلإ ؛| رع حب ذي و0



 مورس

 م

 موسم

 مور
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 رقت عب قه ايار "ناتج
 ىلا ._5)و ا ى.“

 ميسور يف مهبزع نم مهن ربع"

 م مو

 اهدنع رونلاو و ٍرانلا نيب تمتد"

 مك لدعلاب نازيلا "هل" طارص

 اهرسأب ذابعلا لاغأ نفر

 اهدوُقو يف مهو ىَظأَت ” هل موقف 2

 هلت اريح تمّدق نإ كلاته

 و

 يثالل لاقي ( ايارع ايافحت ) هلوق ١(

 رش يداحلا رونلا

 ةمايقلا موي حرش يف انءاج "كَ
 ةور دنع وسما 6 0

 ا ا د هل ند

 سده از 1 ع لك أ

 ةيح لك نع لامعألا هباى راجت
 ل

 ةريغصلاب هنورقم امهت 2

 لاقي اك“ < ملا يفاحو يفح هنا لعثت الب

 (ةايارعو ايافحر ام يردأ الف. نونايرع هعبحو تاير ةارع هعجو يراع هبايث نم درجتملل

 ةحرادلاةحرللا ف نيامعتثسم الاز ام اممخا ىلع نيديصو ال نيءمحلا نأ روظاو ٠ مه ءيش "يأ عمجو

 نولدعي ضعبل مهضعب تاروع فاثكتا بالشلل مهأ ديري هلل ) م ؟رغ ندم 2 هلوق )م

 قح دا مهسوأور يف من ويع ”نى< اودبصي ىح مهن« اذه دتكيو قوف ىلا م6 ويع نوءفريو

 اهنع ركع يبلا مهه ارح ف حبصتف مح وع عضو راند قوذ ىلا مثرجاح باذغنا ةدش ندم ا

 .٠ (عاست سوأؤرلاب

 هلوقو. حصفأ طارصلا نكتلو داصلاب ( طارسملا ) يف ةنل نيسلاب ( طارس ) هلوق (م
 ال نكل فورعم ( ةضيرعلا ة-يظعلا نيكسلا يأ ) ةرفشلا دح ( ةرفش ةدحك دح )
 ءاحلإ سك ي 05 تثتديلا يف ةدحلاذ. ءاحلا حتفب فيسلا ةدحا الو رفع د لاقي الف تن وا

 5 ةنملا رؤثلاب دارا هنا رهاظو هدح قروذل 0 اذإ ٠ ةدح فلا ع ليقل ردصم

 نارايملا لمع ناف : ةسبالم ىلدأل طارصلا ىلا نازيملا بسن (لدعلاب نازيلا هل) هلوق (؟«

 مهني لدعيو نييساحملا لامعأ نزي نازيملاف . طارصلا زايتجا يف رثّوي وا ديني يذلا وه
 .رابتعالا اذهب طارصلا ىلا بوم نازيملاف نازبملاهب ريشي ام قيط مدييو طارصلا مانقلتيف

 ينالث عداض# ى ظلتو قايسلا نع ةءويفملا مليح ران ىلإ عجري هريمض ( ىظات) هلوق (8



 5١ قالخالاو بادالا يف

 شع يالا ونلا

 « ةينانالا تالاكتلا ليصحت ىلع ضيرحتلاو قالخألاو بادألا يف »

 هى < مس و 7 ص .: .٠

 هل رخدم وهف اريخ دسل نش عهد
 ًاسدقم هلالا قالخأب ل
 ايضا قلخلاةلج نءاعراف تيت عبو

 ولإ

 ل و نيدلا اهودحب مو م

 محل نكو لاجرلا ء(نأ مزال و مدع

 !ارذ-اوراجلاو لهالاَق وقح عادو سو

 نكو ةردق نعفعاوىوقتبفعو مدو

 هب نفذ تقطن نإ 0 ردح م

 - - د 3 2

 الاط رحبلاو ناطلسلاو ”كايإو مد»

 رةريخ د: ريخب :ريخلا ليقول
 ةليد ر لك رخاس وأ نع كسفنتل

 ةفيرشلا هلالا قالخأب لحم
20 0 0 1 

 ةمرح ىقح هن ىعرز هل. عارو

 ةّمدخب مهنم ىطخت |ْيكل' ًامودخ

 ةعيدو ظفحو رس يف ةنايخ
 ةهو راقو د ًانيصر اع

 ةةرمصاو كدبحي قطنت الفالإو

 ةنانكم هته ”ايلظ ايدل

 بطح نم راثلا هب دقو ام واولا حتفب دوقولاو .اهاظا دتشاو تيبهلت اذا راثلا تيظل نم

 تاّدام نا ىلا ةراشإ اذه هلوق يف نوكيف ى حالا رولا روالاب ىعي هلهأو . امم وُنو ةراححو

 ٠ ةيسدقلا هراونأ ةدهاكمو مهجر ةاحانع عتمتلا ةذل باح ف رك ذن نا يغبلا ال 4 4 لا

 ( قله و هلوق رقو مالا تاوغ موزع © تيت ) هلوق )0

 نع ةفرحم ( دود>و دودح ) ني:ءلكلا ىدحإ نادب ال 3 دودحب مقو هلوق (»

 ناك اذا طرتلا باوح نال عوفر . ىعرت 2( هلوقو ) ضورف ( لدم م ماقملا بسال ميلكا

 . عفرلاو مزملا هيف زاج اعراض

 .فصولا يف ةفلاملا ديفت ( لوف ) هغيص ناف : ةمدخلا ريثك ( (مودخ ١ هل وق «©
 . فقالخ ه:سايق يفو . مداخ ةقلايم يف امودخ اوركذ مرأ : نكلو

 لاقيو . ريذحتلا وا ءارغالا ىلع ٍتابوصنم ) خلا رحبلاو ناطاسلاو كاياو ) هلوق ع

 ناطاسأل نيبو كفن نيب عمجت نأ رذحاو رحبلاو ناطاسل) نع كسفن دعاب : هلثم ليوأت يف



 ةمالسنم''ًاسي ؤميفوخلاحيفو مهنم كنمأ لاح يف ًافث اخ نك و +٠
 ةبكن لكيف نيكسماكيةليف ًاعئاط كعبطل اًداقنم كتالو "6

 ةديكم لكق يقدت يف" نيئاهد بنعجاو دبعلاىلاًاموي ننكرت الو ٠"
 03 6-2 5 سي < لا

 "و ةايرط ودفت نأ كاإو رةنيقل اريسأ يسق نأ كايإو "0
 ةَعْرَص ةيأ لقعلا كنم عصي 2 اموادم مادملل 5 اندخ كناللو او

 ىلا عجدب هريمضو رذ>أ وا دعاب وه يذلا رمالا باوجب موزحم ( اهذَعن ) هلوقو . رحبلاو
 لب اًربخ وا ًقزر انهم الم وع رحبلاو ثاطلسلا نم وندت نا رذحا : لوقي هنأك .٠ ايدلا

 رشع يناثلا رولا 13

 سمالا باب تدع اذا ءرملا نأب ض رثعي دقو . [يفاك كدارع اهنم لثت اهبنحتت ناو. اهباجت

 ىلا هيف لمعلا بنجت يد'وي فيكف رحبلا امَأ . هلصوو ريمالا هَدَكَفَد اًدهاز وا اًناع ناكو
 لديبلا ىنعم ةدافال يا ةيلدب ( اهنم ) هلوق يف ( نم ١ لمن نا باوملا لملو : هنم قزرلا

 :هرم رخآ يف ه روب فك دقو اع ن نس تادبع لوق يف حث

 ( رون اهنم يلقعو يدا*وف يفف اههروز ينبع ن نم لل ذخاي نإ (

 الدب لقت رنحبلاو ناطلسأل تنحي نا : اذكره ىنعملا نوكيد» اهكدبو الك يأ ايينم هل اوقف

 عيضي ال يذلا ىلامتو هناحبس هللا وه 7 قزرلا كيلع ردي يذلا الدب وه نمو . اًيفاك اقزر

 مما اذج ثيبلا ليوأت ىلع انام يذلا وه ( لتت ) لعفلا مزجو . هيلع كلاكتا ءازج كلمع

 هركذل ةحاح ال رخآ ىنعم تيبلل ناكو ايندل ةفص ناك رملا ةرورضل مزج هنا الق نإو

 . هرعأ وهلا

 نميلعا# مسا بلاغلا ف يهو . طقن نود نء لصالا يف يهاذكه ( (سوءر هلوق ١(

 ( (سيآ ) لاق ولو . كفن (اياوم هريدقت فوذم هلوعفأ دعثم وهو . آي هلمج اذا هسيآ
 نسحا ناك ( اًفئاخ ) ىلاقتل

 ا نيئاهدلاب هدار٠» وا 00 نيقاهد نع هنو < ةيلكلا له ( نيئاهد) هلوق )0

 "ترارغ يذلا كفن ءامد رخآلا ءاقدلاو . هب ”تقثوو هيلا ت تنكر يذآ) ىْبلا نم ديعلا كلذ

 .اهروشم ءوسو اهثيخ ىلا نطفت ماق :٠ حرص ف كتطروو كب

 .نبلا ةوبق اهنم هتراعتسا مث لصالا يف اممسا وهو ةرمخلا اج دارملا ( ةوبقل ) هلوق (م

 (اندخ) هباوص لءلف انه (ادج) هلوقل ىنمم الو ( مادملل !ًدج كتالو ) لصالا يف (+

 هلوق مم راركت تيبلا اذه يف ( مادملا ١ هركذ نا لاقي دقو . مادملل اًفيلاو اقيدص يا
 هدارع نوكي نا نكمي الو انلق إ؟ مادملا يه ةوبقلا نال هلبق يذلا تدبلا يف ( ةوبقل ١
 الو تررظ نكت مل ةرجهلل نماثلا نرقلا لوا وهو مظاتلا نمز يف امنال نبلا ةوبق ةوبقلاب

 دارملا نوكييو ( ةوبشل ) نع ةفرحم ( ةوبقل ) هلوق نأ الا قبي ملف. اندالي يف اهلامتسا عاش

 نايقلاب قلعتي دق ءرما نأ ذا ( ةئيقل اًريسا ) هلوق عم دار كن الو . رودفلا ةورش 5

 .تاقيوملا دادمتل ءافيتسا هركَذ ئف. نمب روجفلا ضرغل ال نتاوصا وا نملاجي اًناتَتْفا



 د قالخال او بادالا يف

 هس اما. ا”. 7
 هود فئاطل نم لادتعاب دخو

رئلاوجنرطّشلاب كتالو سام
 0 ٠ ''ه

 الهاذ ليلا ٍديصلاب ًافلك الو ٠٠

 1 0 َلوهلا ركن الود
 وجو دش

 رسب لفحم يف طسنت اللو اريففف

 الئام نادل عمجلا 'نرثكت اأو ساد

 1 يو يب ا
 تمماف كاذب قوذا ذت نك نإو

 رةقفص يأ َ وم عير

 ا يفالإ | لوقلا الد
0 

 ةهافسب رضحم 0 "وحرق الو

 ةضاعق رطرفم صرحب هِلإ

 (اهقوذ) هلوق يف ريمضلا هيأ) داعأ هئكل رك ذم مادلل 6 حلا لادتعاب ذخو ) قو كلر )0

 يداملا رمخلا قباسلا تيبلا يف مادملا نم دارملا نأ يف بيرالو . ةرمملا ىنءم رابتءاب ب

 يأ (1لا كتاذب قوداذ تنك نإو ) مظانلا لوق ىهمو .٠ عرش هنع يهمل مفلاب بورملا

 أاضيا ليلقلا اذه تقماف ليلقلا برش نع هب يفتت يفاذ قوذ اذ ئراقلا اجا تنك نا

 هلوقل نوكي دقو .هل ايتاذ قوذ ال نا لياقلا حابأ دق فلؤملا نوكي نذإ. هبرش بناجتو
 ىعاود نمو .انركذ امم رثكآل 2 ال ماقلاو . انلق ام ريغ رخآ ىنعم (كتاذب قوذ اذ

 ليلقلا تقع نمم نوكيف قاذ ىوذ وذ وه هنا ةيئاتلا رخآ يف ركذ هنا مظانلاب نظلا نيسحت

 : هلاق يذلا تدبل) وع اذهد٠. ريثكلا تقع ابك رمحلا نم

 ( تحايسو ىلا يقثعو قوشثو يفرانو اًقاد ٍتاذب ٍقوذف)

 ةيأوص اماو . خسانلا نم ملق قس وهو ةحتارلا بيط تن مسأ (دنرلاو ) لصالا يف («

 . جنر رطشلاب هنرق ليلدب ( درنلاو )

 دحوب ا هنال يما 3 لاممتسا وهذ. هم رخس اذإ هيلع رذسك ردصم ( روعسملاب 0-3 هلوق ص

 رس لاقي نأ هدعيصلل . هلوأ يف ميمو ءاب يالثلا هلصأ ىلع هيف دازي باب فرصلا كناونأ ف

 00 وهو 3 هلوا ف يذلا رخس ردصم نم رست لذ تاو دقو. هئم رخساساو هم

 ارميع ةلاصأ اوم ول يح مك: هلا ىلع ةردعلم لامتسا رثكو 5 0 اولاقف ةناقلا هثنأو

 اولاق مث مم هيلع ( ةرخسم ) اوساقف . جرعدت هيف لاقي يذلا ةحرحد جرحد يف لادلا ةلاصّأكت

 ينهوتلا قاقتثالا اذه لش ه7 .٠ ةئيلمو و ةخيدم ند ن ةملكو خيشت مثوتلا اذه ىف هلثمو .رخسع

 رخسمتلا لعفو . ميلا ةلاصا موت ىلع نيكس. نم نكست اولاق اك مهسفنا برعلل غوسي اغِإ
 ىلع لدتسن هبو . مظانلا نمز يف ماوعلا ةجمل نم هنا رهظي 0 ماوع ةجحل نم لاز ام

 نك 2( سو يف جزمند الو ) لصالا ينو . ةيماملا ظافلالا لامتسا يي حماستي مظان ا نأ

 ال جزم الل باوصق ٠ لاعت ةالأ نم جرتما ءاح اغإو لامفنالا نم جزغا حالا ف دجوي ال

 تايلكو هقسأ) ثيداحأ يف اوصاخ اذا مج م ةاممتعو سانثلا سضاخغ يق طاتم ال يأ جرت

 .(نحزت ال ) نع ةفرع (جزمستال) ةملك نا يدنعو . ءاذبلا
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 هل ًاكسمم الو ًافالتم كتالو ك٠
 9. 03 4 - ٠

 نمتساو حجرفلاو نطبلادبع كيالو ك١

 هتودلاملالّذباوأض ر عكنم نضو مول

 اًروهتم امِدلا لو ف كن الوعد»

 ةعلخ ب را افتيراءاذإ ب راحو مدع
 ةشاشي كنم مصخلل ًايديم نك و مدح
 دهعجاو لهجلا اذ كنمرمْلحب لياقو ه٠
 توعال اطيتلا سفنلا ىوهفلاخو +

 اًدهاج ”اًدج ثلا ليدس يف نكو مم»
 رع رشا يف للا

 هلولح لبق توما نه

 هل لاط نإو و لكف سوي

3 5 
 ولو ىنأ نإ هل هنع عقاد الوعد

 ع
 لاجد لذف ممم

 نهر الو عمد

 35 ده 8

 هةتهم سش هد َ وقم حبصتف

 ةضاير, ريثك ,مو لياقتب

 تكن -- د اع نم ظغت

 ةئايخ نم الخ نإ لعقب '” لق

 ةئملو لايتحاو ريأدو كفي

 ةظلغ خو ُهل ب 0 7

 1 اابج كنم لب ادي ال

0 0 

 ةوهو ناوه يق رح سفن هب
 مآ

 قمالم 0 أ نم هيف شخ + الو

 هر

 ينب زعو َةْلِد د توك ايندلا

 رةمجهب كلاتأ نإ هلم شحم الو

 طم تقوب أي ل هل

 ةفللا وصلا 41م عنق

 مويهفمو«(ةيانج)و ةنايخ طقنب لصالا يف ةطقئم (ةنايخ) ةملك ملا لتقب لتقف هلوق (1

 ىلا هائءجرا اذا امأ لوالا لتاقلا ىلا طرثلا انمجرا نا اهس الو رهاظ رغ اهيف طرشلا

 نوكي نا طرشب لئاقلا لثقا يا : اًضيأ فّدكست» ىنمم هل نك مدلا يلو وهو يناثلا لئاقلا
 . يانج هيش وإ ةيانح نم املاخ وإ ةنايخ ةببش وا ةنايخ نم لاخ هل كلتق

 لباقي ال نا يف دهتجا يا ءابلاب ( ةلبجي ) هباوصو ماللاب ( ةلهطل) لصالا يف (»

 .اببوصملم وهف الإو رعشلا ةرورضل ( لباقي ال مزحو٠ كلئم ةله هليح لهملا اذ

 رافصلا نم ةّوه يف يا يزاجملا ىنمملا اجب ادا رع ناوه ىلع فطع ( ةّوهو ) هلوق (س '
 5 كلذ وحنو همايقلا مود باذع نم ةوه وا ءاقشلا وا

 (لدع ديز ) دح ىلع ةفلابم هيف !ريخ هلعجف رمالا يف داهتحالا دجلا (اًدح ) هلوق (ه
 اهدعب ا ىلا ) دح) ةفاضأب ) رماع دج هياوص لعلو 3 اذ يأ فاضم ريدقت ىلع وه وأ

 ضبا لافي 11 هيق ةياهنلا فلاب م 5 |١ ِق وانتم يا ماع د رملاع نالف - نولوقي م ا اذا

 . اني عئاشلا وه ريخأألا لامتسالا اذهل. د اع

 . ( ايدلا وئب زعو ) لصالا ف )0
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 ةريقح رومأ يف اناملا معطك رةميظع د د ف 5 2
 ةَماَّيَت "اذ هب''ًامادقم ”كميلع  ىبأ وأ أش نإ ّىملاب ًاقلما نكو هع
 دل اعود 0 نك و كمن ةلاح لك يف هللا الإ شخت الو -دع

 ل 0 و ّر - 1 1 0 2
 0 رةرح ,سفنب شعب ىجملاو ذو يثديضري ال لب اوذف موو

 ل هراكملا يلاغلا ِنإف ًةَمَدَم يلاعملا لين يف تلن نإ و 5
 ,ةرسكب 5 مت تمن اذإ اهراسكنادمب سفنلا 'رابجنا حصي مويا

 000 نم هيث ر ميأب  عيجتاوكفن :ايشألا نع دارجف ههه

 00 ,توف ىلع موي نْفَسأَت الو ”ةمرح دقف ىلع ًاموي نزحت الو حدك

 رةصرف ' عييضتو ناكمإكَت وفي نآليقرهدلا دءاساماذإ دعاسو ٠٠ 5 57 0 ل هز

 ىنملا اذه ستقا مظانلا نال ألق ام هباوص لءاو(خلا ايازرلا معطف) لصالا يف ١(

 ميظع رما ١ يف توملا م هالك | ريقح رمأ يف توملا معطف : ينتملا بيطلا يلا تيب نم

 هلكو كسيصخ وا كس هباوص وا كلاكم يا كيا وصور(ك.ةاك)لصالا يف (ج
 هو ( نك لعفل شخ دعب سخ هب عاذقم هلوقو . ىنعملا نمسح هللكو فيرحتلا لءاحم

 ( ههان اذ) هباوصو (ةهابن وذ ) لصالا يفو . قحلا ةرصن يف 0 ديدش يا امادقع قلمتم

 نك ) هلوقل ثلاث ربخ هنال
 هحلصا يا ريمغاف روسكمملا مظعلا سبح لاقي ربج 0 (رابنا) هلوق (ح

 هفرط ل ىقثثي مدأ نم ءابغلل هلصاو هيئاوج نم بناملا وه ثبلا رسكو. حاصف

 .هدنع ساجيف ضرالا ىلع
 .هنع لتاقيو لحرلا هيجي امو . لجرلا لها اهئم نامم ةءرجال ( ةءمرح ) هلوق (»

 لئاقتو هكدلت ام دقنا وا لهالا نء دجأ دقفل نزلا مدمب حصاي وهف . انه ناحلص امهو
 داصأاب ( هم رص ) نع ةفرحم ءاحلاب ( ةمرح ) نا ليق ولو . سفن عاتم وا ةينق نع هنود

 اًديعب ناك ناو يلهاجلا رعدلا بواسا نع اًديعب ناك ا1 نيثالث ةلا غلبت لبالا نم ةمطقلا ي

 ةممأ توف هباوص لملو (ةمعن قوذ) لصالا يفو . ةرجوال نماثلا ثرقلا ءارعش ا .

 . ديلا نم اساهذو اهعايض يا
 بلطو كب دحعتةسا نم كريغ دعاسو هريدقت فوزحم دعاس لوعف ملا( دعاسو)هلوق )0

 هلوقو .٠ ىنَع وا ةردق وا ماجي كفمساو كدعاس يا ( رهدلا دعاس )و . كتنوءم وا كدفر

 ناكمالا توف لبق هريدقت . لبق ىلا فاضملا لوما ردصملا ىلع فطع رملاب ( عييضتو )

 . ةصرفلا عييضنو



 عئاج كراجو ًاناعْيش سمت الو 8

 '' ادهم ًايبل ًامبش ًانطف نكو
 اذإ هلعف يف ّرملا كاخأ ”حماسو .-
 ًامسبعم هل اشهع اًدبأ نكو..:

 هذوشاع وأ تشع امهم كل مدي ٠
 ابحاصترزاذإ ”|ذاكمكتالو د

 ُةَفَرَع دق نم هوما رك اذ الوب
 هل اتاك نك و هظفحاف كسسرو فد

 رتل اح لك يف مزحلاب اًدخأ نكو فد

 0 اع اذإ اًداتح ١ ”كَت الو 35

 ع يناثلا رونلا 1

 هَلْخ ذرب وسوم ّحِيَصُف

 ةمافح نع” 11 50 اييدأ

 ةوه مْ هل رفغاو هل از ىقأ
 ةسوبع !اذال و ”أك احضكتالو

 ةَمَذ و لهب ًافورعم حبضتو

 ةبيغب كنع باغ نم افذاق الو
 ةحصو دنهل ةنغاضساالو

 ةوادعيِذىَذَ نم ٍنامأ يف شين

 هاد .ماهس نم ملست ””لواحت
7 )1 

 ةميلص اذ ”هدنع ىدبأو كيلإ

 كرينا رمالا اًلّهسم يا هحاصأو هليس رمالا ديم نم لعاف مما (اًديمت) هلوق (9
 (ًدجم ع افرع نوكي نا لمتحيو فوذع هلوعقف كيلا كريغ جاتحا اذا هل ادلصمو
 ريخ هلملو ( ب ذم ) نع فرع وه وا. سانل) سوفن ف 211 نوكت نا دهتحا يا 20 يا

 ةراشالا هيفو . هحبحرو هلضف : هربغ رثآ نم ءاثلاب ( !رثؤم ) هلوقو . ثالثلا تالكلا

 .( 1 ) لصالا يفو ( ةصاصخ مهم ناك ولو مهفنأ ىلع نورثؤيو ) يأ ىلا

 (ةسوبع وذ الو ) ( اًكحاض ) لصالا يف (؟

 (لامفم) ةنيصلا هذهو ءارلاب (اًراكتم) نوكي نا لمتحيو لادلاب ( اًداكتم ) هلوق (»
 .لمذ لك يف ةيسايق تسل نكللو ةفلابملا ةدافال

 الو ) هباوص لعءلف نزولا ميقتسم ريغ وهو ( ةيحصو رجوع [يسان الو ) لصالا يف (+

 نايسذ نع كاهثي ويف سائلا نم هتفرع نم ىلا محار هنم ريمضو ( ةبحصو دهدل هئم [يسان

 . هيلع امدقم ةيحصو دهع نم الاد فوذحك ةقلمام ذكنيح ( نم نوكنو ,هتمرحصو هدبع

 هريدقتو نزولا حصيل ريمضلا فذحي ( لواحت ) هباوسو ( هلواحت ) لصالا يف (»
 . ( اهلوات ةلاح لك يف ١)

 حتي ( هدم ىدبأو) هلوقو نزولا ميقتسيل انلق ام هياوصو (اًداقح الو) لصالا ف فل

 ريسض نم لاح وهو .دقح اذ يأ ةنيغض اذ هباوص(ةمينص اذ)هلوقو. هدانع ريظأو يأ نعملا
 لاقي دقو 7 هدانع رهظا دقو ةنينض اذ نوكي فيك ذإ ضقانت هبش مالكللا يفو . ىدبأ

 لثم ىلإ نطفَتي' نأب حصني مظانلاف . هدنع رهظيو هدقح يني ذاّلما بحاصلا اذه نا



 رظفاح 7 7 ًاضقا الوعد

 دست لطف ىلع ًاقأخ اًدساح الو "٠+

 الو ًايغاط ىتفلا لاح يف كنت الو ٠٠
 هرادوتّبئاف لحب طخ كي نإو ٠٠
 لكل ضفلاو ماملا حير صن مّدحو ٠
 ًاضقانم ركمو بخ اَذ كتالو ٠13
 الئاق مدام لوقلا قدصب داوعو ٠١

 رئرما نم فول اًفاسفس كتالو +٠
 اهيا ءانلا ىلع ال "خد كت الو ٠5

 هتفرَع نم ىلع ًاماجه كالو ٠٠٠
 ًاباكت ص رحب ًاباذج كت الود

0 

 دلَسَو حاملا 0 2 5 الو

 ةئييص يدب اقح ًايسان الو
 قي اكل ارهظم رقف سم اذإ

 ةمدَص لوأ َدْنَِع ليج ربصب
 ةلحرو ماعم يلا ٍف كتدزي
 هر * 20
 هشبخ رسفنو ركم يِذِب ىلبتف

 22ه

 ٍةَبَذكب هوقَي نأ رذحاو كناس ١

 - وأ ةبغر نم ”.عنطالو

 : ؟« لقنو ءاذيإ " ةروصب

 دا اذ اجوهأ اليقث ى عدُف

 ةييح رموجو نم اينذ بابس ل

 اجأ هيلع دقحت ال اذه عمو ٠ هيلق يف نذبض ىلع ةرشامملا يف هدائع لد يذلا بحاصلا اذه

 5 مكتب ءءامق هللأ ىعقي ىَح هنالع ىلع هسلال لب "ىراقلا

 5 اقفانم اضذاعم باوص لملو 5 فوموملا

 لحر حيصتلا ف كلاس ةياالو . ءيش لك نم ءيدرتا فاقسلا ( قاتم ) هلوق (؟

 هلوقو اًدحا تلقيخ اذإ رابنلاك اقيفخ نكت ال ل وقي مظانلاف . مظانلا لاق امك فاسف-

 ةيغر بالصل عملطل نأ ةيغر نم عمطل را شرط اذ اًميذخ كت الو يأ ( .خلا عَّسَط الو )

 بورحالا بوغرملا ءيثلا يف نوكي اغا عمطلاو . هلام لضف ىلإ ف :اراتساو دحأ لاون يف

 وأ ) لعج نكميو بوهر. ءيش يف عمطلا عقي فيك ذا رظن هيف ( ةبهرا وأ ) مظانلا لوقف
 نسحو هءىش ناكممالأ نكل (ةل غر ) هلوق ىلع ال ( فو1ل ) هلوق ىلع فوطعء» ( ةبيهرا

 . رخآ ءيش كبسل)

 اهاكشو اسةروص كفو موهلع جرت و لخدت ال يأ ) ءاذبا ةروصب ) هلوق (#

 ىدل لاممتسالا فولأم ريغ ريبعت) اذه نكلل . ءاذيإ لكشب ميياع ددرتت ال وأ ءاذيالا
 . اتنامز ةماع ىح ةماعلا ىدل اًقولأم ناك نإو ءآحصتلا
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 ةجاح لبا ف ناوخإلل للا "زرتحاو بسكلا نعانال كك تالو فيلو

 ًامفاد كموق لاقثأ الماح نك 13

 ”داخنإو .ليلخلادبعايعا نك 1
 هلادت ماجي ارورغم كت الو ىم

 تنأ ةلود اذا اًرابج كنالو
 ””ارراهس انلا ةبحص نعاّدبأ نو ٠

 !!نتقاو لئاذرلا وحَمنع ”ةلتالو ىم
 ةلاح لك يف ل اًرك اش نك و +

١ 

 مهم لك مه مهنع كيعسب

 .ةوخالاق وقح ظفحا و لصف كوخأ

 21 لويعا ميا ُهَجأسَتَف
 35 يه اذإ اهنم' اًروخالو

 ةلرعب ا يف ىفلا مف
 ةينقلضفأ يهف' 'دبعاو نبافف

 كتل زلمنلا اذا ىوكشلا ربظتالو

 /ةلص نود لوحي نا يغني ال كقيدص توم نا ىن.٠ ىلع تاس يا( الخ ) هلوق ١(

 تنا كرت الف كردهو كوخا كافح ناو يآ ( افح ) هباوص لعل وا . هدالوا ةربمو هلها

 . همدكرو هتلص

 روتنلاو فءضلا وهو ( راولا ١ نء فصولا يف لاقي ال ( اًروخ الو ) هاوق («

 هباوص لملف ناسبج يا رأوخ نالفو . راوخو رئاخ لاقي اماو واولا سكب ( روخ )
 . ةمءاوم نسحا ( اًرابج ) مئاوت ( اًراوخ )و ( ثناو ي هاذا اًراوخ كنالو )

 نع (ةزاع وا سانل) ةيححص نع اغار ) لاق ول هن نسحاو ”نسح ) يراه ) هلوق

 نمي ىدعتي هناف بره لعف اما نعي نايدعتي تاذللا امهف ( مهتيحص

 ذ كرتو ضرعاو هنع لذغ اذا ملع باب نم ىهاي هنع يهل (هّْلَث الو) هلوق (ه

 نا لهو . ايعارو اهظفحاو ىنءلا وا لئاضفلا ءائتقاب كريغ صواو يا ( ديعاو ) هلوقو

 هدارءو .اج ىلحتلا نع رتذن الو اهئانتقا يف دهتجاو يا ( دهجا) نع ةذرحم ( دهعا ) نوكت

 ْ . سائلا نيب نم اهتلازإ ىلع لمعلاو اهتءواقم لئاذرلا ودب



 314 مظانلا لاوحا نم فرط حرش يف

 ” ءىءل

 مس ىف )

 ىب ناقل

 | يبخل: داق ينو

 3 ىلع لب 3 006 نإو عا
 هسرر د هوو

 ىرو ولا ةدبز مه موق نم ينل 257

 اذإ م خيرصلا ىمشيالموقلا م من لسع

 مزع ذوط يذلا ىلعألا ف رشلا انل ع
 0 ردا قرشلا لهألو مثلو ه6

 اكو م را و
6 

 و 2

 اذلا ةدئان هلا 0 ”لقو دس«
3-4 

 06 هيمو

 هدعب توملا ىرال ع يردغت ىد

 2ع ين امو مظان زا رلاوحأ ن 0 فرط جر

 ٠ ةديدقلا 2 امو ( هيلاطم يف

 يتميكشباذجنا ي ءصخ مخل يع
 يغري يبفنو 3 فا

 0 6 ٍٍضيخ خلاك ا مهو

 ةعيرك مويو ل ىلإ مهاعد

 ليف لك ق ةاععأ كهل لِذَ

 ها داق لك يس راهن نمت

- 
 9 ل

 م ةدحتو

 رخل يو اييح ان -
 ةديذل ذا وبط نم 2 0

 رس ءيسلا ن 1 يضم ساسالا يف لاق ةفحتلاب دارب اهك ٠ 30 ء ليلقلا اج داري ماللا مضي ( م )هلوق ١(

 .ا هلم هب ىفتكي م يا شعلا ن 7 2 هةعمز . لكلا ع نم ل باصا 0: لا اقب

 . ءاظلاب ( نظ نإف ) لصالا يف. (»

 : مظانلاء وق ريغ ن٠. ساكلا هب اًدارم ىرولا ىلا عجري ريم.ضلا (سايقب مهو) هاوق (#

 . ءايلاب بتكت نا هباوصو فلألاب ( الح ) لصالا يف ى

 : يلد امك تديلا اذه 0 لصالا ف 0(

 يدعي ”راخف ىمري اهسخ انل نكي رو اك رخفلل ” دب ىَنَأو)

 اهعباصا اهسمم دارأو ديلا ىلا عجري ( اهسخ د يف ريمضلاو ٠ ل يف ىرت امك هائيوصو

 يصاب دحام لا ىلا تأموأو تدع اذا انريغ دب نا ىئعم ىلع ا« امم نم لاح يعود ةلمحو سلا

 4 كا ! ةدحاو ميصاب اوراشا يذلا دحملا ىلا سلا اندي عباصأب ؟ 00 مون ائاذ ةداعل) بسمو ةدحاو

 رمأ نم هب ند> اه ىلع دجتتسملا داغإ ةدجنلا ىنعمو اضيا ةدجنالا ىلا ةراثالا م .اعاديزلو

 . ”ةءاجشلا ىنمع ةدحللا نوكت دقو ةدش نء هب لزنو

 مغاطم نم اهيف اسمو ةدئاملا هذه مظانلا ىنكي نيدبلا رخآ ىلا نمحرلا لزن دقو (5



 ةعفرو ا يبضن تفرش دقل سو

 ةعئلبف ىلعلا رجوأ 00 تومس ه6

 اهنيعب دوجولا ”0ءايشأ تدهاشو 3-5

 ًاغاش كحل 1 اًدُحم امو 33

 هلل ملح سم لإ < 0
 ةمارع لثؤملا دجملا كردت دقو يع

 ةَمينُم لك ماه كو فقاذو

 مرا ا
 ةَليَمَصلا قاد ةارم يف يه 1

 ةنكم ماكحإب ف 2
3 42 

 يمه لثم مه ايون ادإ

 ىلعلا يلعن ”تزواج يأ ىلإ تولع 33 ”ةكيوط لك تان نأ ىلا تلطو

 يتميق ةياغل هيف ”رتسا 'ملف هبيمظعنم”ميلقإلاي ”تقاضو دع

 تاراحاا نم كلذ ريغ وا ةينوكتلا رارسالا وا ةيحلاالا قئاقحلا وا ةيلزالا ةكحلا نع ةذيذل

 يذلا قيرطلا نيملسااب اوحرمجو ةمالا اوريدؤ امج مهفضا وم 90 ةيفوصلا ةالغ داتعا ىلا

 دمتملا'“ئراقنل باطخ (ىرت ال) هدمبيذلا تدبلا يف هلوقو . مالسالا ردص د: هيلع !وماقتسا

 لهذ ) : لاف ءارغالا نم ثيللا بولسالا اذه هبقعأ اذلو . ةدئاملا ىلع ام هيش لواغتل

 مه قستيا ملكتتلا عمس نوئب يا ( ىرن ال ١ نوكت نا بوصالا ناك ارو (. خلا مكيف
 توغ دو. الف اثيلع تلزتا يتلا ةدئاملا هذه معاطم ن٠ لكأت اننا يأ ( انل ةدئام ) هلبق هلوق

 يواسلا ماعطلا اذه يف هتعاسج ةكراشمو هتكراشم ىلا هتبحأ اعد مث . دبالا ىلإ اي لد
 . دولا ثرري يزلا

 تيبلا يف تا ةدئالا موعط ركذ ن. ديصت. وهو فوذمم هلومفم (تقاذو) هلوق ١(

 ناك اميرو . تثث ام قبحا اهيلإ توعد ىلا ةدئاملا كلت ذئاذل نم ىسفنن تقاذو يآ هلبق
 ءاثلاو فاقلاب اذك ( تقاثو ) هدمب هلوقو ةفيتم لكس آر ناب يا ( تفاوو ) باوملا
 فان لاقي مزال يئالثلا فان نأ وهو : لاكشإ هيف ىقبي اذه مو ( تفان ) ف هباوص طخ
 نءض مظانلاف ناللا يف اذك فرشاو عفترا هريغ ىلع هيشلا فاناو فرشأو عقترا ءيثلا

 عفت رم لك سأر يمقن ثفلبو : لاق هنأك . هسفنب هادع اذلو غلبو لصو ىتمم ( فان ١)

 7 ) نع ةفرع نوكت نا هئنم نسحالاو نسمح ( دودولا ءايشا ) هلوق )0

 (٠*٠ دو>ولا

 ٠ ةليوط ةيثر لك ريدقت ىلع فوذحملا فوصوملا ماقم تءاق ةفص ( ةليوط ) هلوق (س

 . ةليوط اهيلإ ةفاساا نوكت نا يعدتي اهولع ناف ةيلاع امنا ةليوط ةبلر ىندمو

 حبصا دقو لسالا ”يلرع ريغ ظفل ( ملقالا )و ةلاثملا ءاظلاب ( تقاظو ) لصالا يف («

 ركنا هاوقو . 3 ب وج وأ ةيميط وا ه قارخح تاريمع هريغ نع سمس ضرالا ند 0 هب داري
 ىرساو ىرسو . ةلملانيسلاب (رتسا ) هباوصو أطخ وهو ةمجمملا نيشلاب يرتشا لصالا 1



 ” مظانلا لاوحا نم فرط حرش يف

 ىزثلا ىرثلا ىلعيث يالجراحبصأنإف 3

 مك ؟ نود نم لابلا يلخأ )تيبأ 8"

 ةَماَمَس لوبج نم ينتلباق نإو
 81ه 9 س 5

 ةتفل نإ ىلا ينيغطي تاب هلو حك

 مسه اص

 يلْطَم حبصأ .ماغرس هلا 0

 انأ نممويلا فرعي ل نم ْفِرْمَيس >*

 ىَرَكْلا يف ءايشأب يسفن ينبطاخت :٠

 لو هوعطا مط
 0 0 ايرثلا قو

 هلق مغ نم لالا . يخر لامي
7 . 

 قءورت وقعت يملح 06

 - دوملا نع يندب ' تابالَو

 ثخ ريغ نمش جلا هيلع تنجم

 ع لهأ نم ناكن إ دع يماّقَم
 3 .ْ 0 هم :
 ثرحكا يربع نيع اهتني اع اذإ
 3 هب 5( 3 5 ساو اس

 نكي ملو موي ءآيلعلا بطخ نمو “٠٠ ةنسالاو ابظلا .عقو ىلع اروبص
 موزحم ىرتساو . انعات ريسلا قلطم انه هب دارا دقو اليل ريسلا وهو . دحاو ىرتساو
 يأ ) لعفلا اذهل مظانل لامتساو ٠ نزولا ةماقال ءارلا ةرسك عبشتو ءايلا فذح بجاولاف

 . اضيا هيلع دهاش هدعب تثيبلا يف ينأِيو ةخال) بيرغب ةداصب هل نا ىلع لدي ( ىرتسا لمف
 يف - دب دلو نم هناو ( دي ) لعف فيرعمتو تيبلا اذه ىنمع ىلع مالكلا ع ٠(

 ٠ انه هتداعا ىلا ةحاح الذ ةمدقملا

 « ةلق مغ نم لاحلا ىمخر لاع ةرثك ق وذ نء نابلا ىلع تيبا»ه لصالا يف (*

 هاوقو ( اًلياق يلايعا شكلا نإف) هلوقك ريثكلا لاما هب داريو قلطي ( شكلا ١ و
 اذه يفو . ةيناث لاح وه وا لاجيو لاق هنأك فطعلا فرع ريدقتب ( لالا يخر لاج )

 ىنمملا نوكيو .٠ ةيلدب ن نم ( ةلق مغ نم ) هلوقو» يغر اًلاح لاحلل لمج ذا ةفلابم ريبمتلا
 يقهر شعو 1 يدخر لامع انايحا تدباو هب مها الف ريثكلا يلام نم برقلاب نهذلا يلاخ ثبأ

 دقف مظانلا ظانلا ىلع اقر نكن مل نإ حيحصتل اذج نُمو . لاما ةلق يأ ةلقلاب مفلا لدب
 اذه مدُق ولو .خلا ينينطي تاب الف هدعب هلوق هديؤيو هللا ءاش نإ هدارا يذل) ىنءلا ىلع انمقو

 . نسحأ ناك ثببلا
 تءدجهو موقلا ىلع تحج : ردمتم مزال مجم ( "شيلا هياع تءجه ) هلوق (#

 يأ ليلا ا:-حجها نولوقي مهء.سا ملو ثيللا لاق ميواع مج اهتاعح يا موقلا ىلع ليخلا

 . ثمدعو ةاوقل هب لومفم تنبأ يف ,اشيملاف . ةزمهماب

 هنأ نع ةيانك نيما ريرق نالفو كيذبع للا رقأ لاقي : لوب< ( تّرقأ ١ هلوق (»

 ايفتكتم ةايملا عّشم نم ءايشأ ةيؤرب مونلا يف ممنتي يريغ ناك نإ ىنملاو . ءآئهو ةرسم يف
 هنا ديري . ىركلا يف اج ذذاتلاب ءافتكآلا ين ىطرت الو اهبلط 0 يي يسفن نإف كلذب
 هدمب اع قلعتء(ىركلا) يف١هلوقذ . مالحالا ذيذلو مانملا يف الإ اهيلطي ال هريغ اذيب يلاعملا باطب مب

 . ( ىبضلا ) لصالا يف (ه
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 ةمأ 7
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 ناعم اضن واو" يدا يم طا ناك و : 5-2

 ةشعم ىندأب أمنت 'شعلو اهل  هسفن ضرعي“ نأ يف هل سلف
0 2 50 0 3 

 قديم يل ايللاو ام يمزعد هيأ يءفنو اهنم يعنام امو فو

 فكحا

007 

0.64 

55 

3 

 ١ه

 ها
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 5 ينل نأ امزلا اهنم ينديأو باع ىلإ نم يَ دقو

 4 2 فاهرإو مادقإو محو ةعاجبقو خس ار معو اك

 نب نافاس اهنم ”تشع نإو ابكت ترفظ.ى 5 ةلاد يل و

 كدع ,لصرلا تدع موي انأنإو قلطوب ىّرمتف اهنع ىلق نا

 ةدجم ”س ةتثتكنإ يرفق ىيربصاو كر ةاطعإق ىدحرت ةنايأ

 تمصأف لانش نوبلا .ماهسب تمر مكدمب يلايللا نإ انبابحأأ
 0 ْم ئىوتلاب داوف' فأر ىونلاب يداوف متبع 3 تتقفت

 , ءآثلا قوق نيتطقنب اذك ( امتع ) لصالا يف (9

 لعا فأ . ةيوبثلا ىلرق) الا هب رختفي' بست الو . بذنب يا ( ةينب ) هلوق (*
 يفاتلا تدبلا ف تملإ لاصالا هزه قا م لاصخ تسب يا ( هس ) نع ةفرع ( ةبسنب )

 . باوصلا وه اذهو ( خلا خسار ملعو ءاخس.) هلوق وهو

 قا ةلاملا كلث يه ا« ملعا لأ . نيتببل رخآ ىلا ( ىرخا ةلاح يلو ) هلوق (<
 نل( اهدنا هلوقفا سؤ ةياغ لان رفظ اذا قح .. اهسفن اج نفظي مل هنكلو اهملعي رثظ

 ضخلا وهو ءأ رغالا ن« ( ىرغشت ) هباوص ( ىزمتف ) هلوقو ( اهيف ) ثنوكتت نا ررظالا

 ةرثكتب اهبع بعتت يتلا ةبوبدلاب اههيش مظانلا اهانمتي يتلا ىرخالا ةلاملا هذه . ءيثلا ىلع

 نأ هب وبيع كلت ثبات الم اهرجهو ابضغب ىلع 5 دع هذ كلذ هلم ىح اهلالدو اهب
2 

 كات يه نأ ٠ اذكهو هنع دصت ابنك هباجحلد وجيف هلاصو 8 ١اط هيلإ دروعأو هب قا

 ةقيقملا ) ةيلكلا ةقيقحلا ةدوجولا ةدحو * ردقلا سس 7 ةكتملا + ةفرمملا * ىرت اي هب ,وبحملا

 لعأ تا م ةيدمحلا

 بوّددلاو سصأ)و دحلا نع ا يكن الو يأ ) يرق 2 الو ) هلوق )2

 ءاتلاب هباوصو ةليطتسملا ءاتلاب ( تدحم ) لصالا يف ( ةدع سفن ) هلوقو باطلا يف

 . مءاجلا ناكملا دجسم يأ ( مماجلا دجم ) موق دح ىلع انه ةفاضالاو . ةريدتسملا
 : لوش هنأك . ثناسنالا اهانعم ةمسنلاو 5 ةّديج.م رةمسدسل ١ سقت كنك نإ انه ريدقتااو

 ثنك يلمفت مل ناو . يلاعملل هبالطو هدج يف لماك نانا سفن تنك نأ يسفن اي يديج

 . رظأ ةدحم هلوق يفو لامك الو دج يذ ريغ _قولخع سفن
 .( تَّفُت ل ) لصالا يف (م



 ف واتا لاوحا ن رم فرط حرش يف

 ان ريغب مك موب ا 5 ع

 اوسن وأ ةدلخألا يل ضن ه5

 مكبس ريوغلا ” فانكأب مق 6

 هتاسوه يك مورأا لابج 7 3
 نمر

 5 ره دْررَف 0ناطو آلا دن كلي

1 
 ,خماش !5 وهصقوف ع نم ىَرأازوطف هك

 قمر نيب الدار ينارت !اًروطو د

 ةّشحَو دما هللاو "كل يدنمف

 ًاددهملا كاذل يلظفحف

 ةيمْذَأ كد نم ىقلث ساوبسب
0 1 

 ا ةثاوا هارت 2

 . ا 9

 يدك ا

 ةدلب

 ف ”ناطوألا نعديرط

 د !١لابج قوف ىَرأاَروطو

 ةلئشو ”ءاك يف ًافيفل ينارت ةراتو يبون جابيددلا ىرت اًروطو +“

 نيب ةوايسلا ةيحانب بلك يبل ءآم :ريغصتلاب (ريوقلا): تبملا رخآ ىلا (مَتُأ) هلوق ١(
 ةقحالسلا دوعر كآ ف مضالا اح ةزورشم لوضانالا دالب نم ةئيدم (ساويس) وما لاو. قارعلا

 َُ اك يق ىنعع (نم) (ىبر نع) هلوقو .٠ ةئس نيم وحشي !هيلع نييناثملا كارتالا ءاليتسا لبق يا

 اهاصأ ن . ميلا ركب (ةّينمرإ هلوقو (ىلر يف) هياوص وأ « ضرألا نم اوقلخ اذام يفورأ»

 ٠ اهيلع ةلاد ةرسكتلاتيقب رعُلا ةرورضل ءايلا تفذح امل ومملا دعب ءايب (ةييمرأ)

 فواطعلا وهو سوما ةدحاو ةسومه عمج ؟ تاسومملا )و (:ةفيض لك ) لصالا يف 9

 ... هسقن ثدي .سّورم لجدو . ساره دسالا يمس اذل و بلطلا ف ةأرج. عم ليالا يف
 ةيسفن ةلاح ىلإ ريشي هنأ وأ نك هتالوجتو هفاوط اج ديري مورلا لابج يف مظانلا تاّسوبف

 .هتالمأتو هرهس: نع ثتحتن ةسوسو تاذ هل

 ءارلاب (راطوالا ١ امهدحا باوص لبل ( ناطوالا نع ) و.( ناطوالا نع ) هلوق (

 (قافرالا ) نِع ةئرحم ىلوالا نا حجتأو ناسنالا اهدصرتي ةحاجلاو برأملا وهو رطو عمج

 نع هدعاو ك1 مث ظائلاف . ضبا قافر ىلع منيل رفسلا يف مهقفارت موقلا مهو ةققر عرج

 .ةعيئطابو هئاغزتاو هلاسومم هوما مم ميلعلو هتبرغ يف هل ةققر دوحو مدعو هئاطوأ

 .سرفلا م سرافلا دمقم يهو.ةوهص هل لهحف ناصخلاب ههبشو لبحلا ديري (خماش )هلوت 4

 لوقي وهذا لابملا هباوص لابطلاف شحاف فيرحت ( ةءزحو لابح: يقوف ) لصالا يف هلوقو

 هلوقو .٠ .هدأر قوذ نم لابجلا ىري اًرؤطو لبج سأر قوف' .نوكيي ةران هتادوه يف هنا

 لاسبج لوقي وريف ةروعولا ىنمع امهالكو ة ةنوأزم> وأ ( ةءوزح ) نع فرحت ( ةمزحو )

 يف ناك اذا الإ .ءاحس ووذو بدا ووذ يأ ءاخسم لاحرو بدأ لاحر لوقت اك ةنوزح

 فاضا نوكتو ( ةموزح ) ىلا خساتلا هقرحي نا حلصي م باب ىمست لايج س|ويس ةبالو

 . الث“ سروط لابجو طارارا لابج ادلوق يف ايتفاشإكس مس الا كلاذ ىلا لابح
 اسبلو مهداوب يف بارعالا هسبلي امم ةلشلاو ءاسكلا ( ةلدشو ءاسكسفا )هلوقو (»ه
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 رك سبي نيب يرلنع قرف الو نايس

 ”قوزم نرخ قوف يمول نيب الو بع

 يفراعتوا ائاد ىقاذب 9قوذف 3-5
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 ماو ل

 يتبعج 8 قيرت يناس و

 يجاح ّيَم 7 يناطلس يافعو باب

 يبرطم 5 00 ربو نبا

 ًاسنارع يلع وأجت 0 ينايخ *
 يبيحاصمفافْملا و يتيدص ىف ضنا

 نواعم يلاتحاو ١ ينيمم يربصو يربصو ١

 ةثْل قوف 565 87 7

 هلق نيبو ًاموي اهثلن ١
 ةَبل'”حصحص قوف يمان 57

 يمد ين املاو يم اهدي يطظفل و

 يتّيعر كلولملاو ”ينخت يمسجو
 قرح قئاقملاو يسر كة يهدو

 0000 ريمتلاو .نسح تاعيدب

 يتديبح يلاعملاو يريمس يرسو
 يأيسو يملس و ير اصنأ يملحو

 . جابيدلاو لاك مينلاو فرثلا لها سول نم

 :: هشافحل خيبطلا عم لمج مم هوغو محللا نم لبق ام ي يه ( ةَيلق ) 6

 كلذ وحن وأ فرخز. وأ فاوذم وأ قوزء زغخ هباوصو (فدرم نعد لصالا يف (»

 ىلع لدي ضرالل فصو وهو (ةبرت حصحص) هباوص ( ةيرث ةفحيص قوف ) لصالا يف هلوقو

 .٠ بارت يا ةبرث ثاذ ةيوتحم ضرا يا اهثاوتسا
 قامعأ نم اهدمتسبو امج متمتسي ةذلو اقوذ هل نإ يأ خلا ( يتاذب ٍقْوَدَف )هلوق (م

 جابيدلا سبل نم اهددع يتلاك هسقن نع ةدراخلا ايدلا جهابم نم ال هتيناذ ضعو هسفن

 اهدرسس ىتلا تالاحلا هذه نا يا ( خلا يفرامثو ) هلوقو .زألا يلع مونلاو ايالقلا لكأو

 .ىرخالا ةيحراولا دئاذللا نود اهدحو اج ذذات, ويذ هسفن اهتب رشأ دقو هل ةِئاذ سا يد

 هريدقت فوزهم ري1او أدت. هيلع فطع امو وه وأ . ٍقوذ ىله فلمع ( يفرامت ) هلوقف

 . اضيا ٍقاذب
 كلم هسقن لمح ال ةئاق : ةيزاجملا ريبامتلا فئاطل نم ( يع يمماح و ( هلوقو 2

 يذلا شرملا هدسجو كاما ةحورف همسج ىوس شرع الو . هياع ساجي قرع اهل لمح

 . ةتهصاعو كلملا شرع نع هب ينكيد ريرعسلا ىئمك ىسراذ ظفل ثختلاو . ثختلاب هنع رو

 . امم مبيف ثبل يذلا لوشاثالا كارتا نم ىثمملا اذه مظانلا ىحوتسا دقو
 ىدحا يهو ةليخملا ةوق) امج ديريو ( تايم ) هباوص لعلو ( تيلحم ) لصالا يف (»

 جورلل دب الذا يممش هةياوص ( يقعمس ) لصالا يف هلوقو . ةفسالفلا دنع ةقطانلا سفن ىوق

 . اتولح يف اهبتسح ىري يد رهرتا عومش هيدي نيب نوكيي نأ هسورع هيلا ٠ هع يذلا



 7 مظانلا لاوحا ن م قرط حرس يي

 ىتغ ار فيل اغشاو' 00

 ا هيج

 ووفعب يملع ريغ يف ” لمع الو دع
 اغإو .نيبلا ردع نم 0 امو فم

 يتَعاَنَ يزنك و ”يديرجت يلام

 يتايح هللا ىلا ٍينيوفت» يفايخ

 يتبن ٍصالخإ ريغ يل عفاش الو

 يتم ني يشرهدلا فورصبوطخ

 ووتلا ا ىصلا ىلو نإ قرت 33 تطعأو يلايللا ينم 'ت ذْخَأ دقف
 تاع مارق ا ه6

 2 لون هول اهاتح ”يمعطي اهتوذو نامزلا ثادحأ تعرجت هيا

 هيأ قارؤف نم ريحم بلقب ةياكن دش ايندلا يف َرَأ 'ملف دم

 . هلمأت ةدثو هزييك ةوقب اهتيبتي اغعِإ مظانلا اهليختي تا ةيحلالا ةرضحلا تايلجت سئارمف
 الذ احلاج قئاقد هيرتو اهتسح جورأل ربظت “سورعلا ةولج يف ةء.شلا ةباثع وه زييمتلا اذه
 5 9 مام هك يش قبب

 داراا وهو رقفلا ديذ رصقلاب انضلاو . بيرطتلاو ينذتلا دملاب ءانغلا ( يفانغ ) هلوق (9

 وم بوي هياعو ةزم نود نم ( يانغ ) لصالا يفو نزولا ةرورذل هدم نوكيف .انه

 ءبحت اه اهنم انتخا نائرورض اهف : ( ايانغ ) لوفتف اضيا نزولا ةرورضل ملكتلا ءاب
 .ةءانهو ءانه اولاق (؟ هءاتلاب ( ةغارف) دري مو ردصم مسا غارفلا ( يتغارف ) هلوقو

 1ذا هتال هيلع صرحي يللا هلغد وه لمعلا نع هلطمتو هغارق نا ىنملاد . هلاق مظانلا نكلو

 يسفن ديرجت يا ( يديرجت ) هلوقو . ركذلا ىلع فكعو . ركفلا يف هباق لذش هج غرف
 .هثالا يف ركفتلابو هللاب نفسي هرقفو هدّرجت نيح يف هناف . جتنما رسما لاما وه لاملا نم
 .يقيةملا لاملا وه اذهو

 ملعلاو . ىلىلاعت هوم ةملع وهو دحاو لم الإ هل لمع ال يا ( ملا لمح الور هلوق (#

 . امدح ناكل ( لمأ الور لاق ول و . حماست اهنم هلعجو لامصالا نم سيل وفملاب
 همسدج نع تيتو هطاشت نم تلان يلايل) تناك نا يا (لا تذخأ دقف ) هلوق )م

 7 . ةقرملاو ماعلا ِي ةدايزو ةبرُج كلذ ناكم هفطعأ دقق

 ناءرثتا ثادحا نا لوقي : هلك أ اذإ اًمّمَط كيّدلا ممط ردصم ( يعط ) هلوق (ع
 هقوذ يف دحاو معط تاذ تسل تت نيكلا كل. نا نيد يق اها غ لَك أ دق هبوطخو

 (ةولح 3-5 ةرمو 0 لوقي نأ يعدل إ مالكا قايسو ماقلاو ) ةر دعب ةةواح ) تناكاغاو

 .٠ "ىراقلا ميفو قايسلا ةلالد ىلع اًداتعا هفذح هنككلو . ةام اًروطو ةولح ةراث اا ديفيل

 . ةرمل دعب ةّراآ تلك يا اهيف ميما حقب (ةرم دعب ةَرم ) هباوص نوكي نا لءتحيو

 نع ةياتك كلذ لك قوذلاو 0 لكالاو . فوزذحمم ريدند نع يفتي كلذبو

 .ةسراملاو دايت ةءالأو ةبرجتلا



 ةمأ ءالك

 3 تكل دبة تكل اهوعوالها ظ اورشناو ؟ مهمل يف 3 ا ”اهويكت دف 3

 6 720 نمتوحا م متي هام اذإ ىلا روق اوك ردت نأ 1 نك بق

 .ةوبنلا روت 2 4 ءاضأ . قال الشلال اذأنإو 3
 3 ىو 3

 هانا 520 يراّردلا درب هن انني يندم اهنم اررد 0 ودخ ه١

 هك رغم ا 7 يفت ف رشم ط ةلامهلا ءا ودأب ”يكتتأ هع

 ىلع امولتي ىوف اهمظن يتلا هتيئاثت ىلا عجري ريمضلا (لا اهومكتودف) هلوق و
 دارااو ةوق عج ) 0 ) اهوذخ يا اهويكت ود م ىلا لوقيو اومهفل نيدعتسملا نيديرالا

 نوكي ال ليلا نأ ذا : اهنم لتفي يتلا طولا هتاقاطو ليلا تاّوقو .لبملا تاّوق انه اهب

 .اورثنا هلوقب داداو تاقاطو ىَوق ىحست طويخ نم نوت ره اًعاو ادحاو طخ

 نه نمرلا ند. نعأ لف نعول ها نت: ضو ااا نسدعت اه اولا اهلوق
 . ةتكت دعب ةنكن اهتاكك يلام اوربدتو ةديصقلا اوظنحا يأ هانمم رّبدت عم مالك) ظفح
 . لصالا يف طقاس 0 هلوقو

 وأ ةميدب ةجكن نم هريدقت فوذحللا اهفوصو» ماقم تسماق ةئص ( ةميذب نم ) هل وق 2

 . كلذ وك وا ةميدب ةلأس

 .ةلاشما ءاظلاب ( لالظلا ) لصالا يف ىس

 دق اذه دودملا نكلو ةمفرلا دلاب وهو ءوضلا ىصقلاب اًدسلا حلا اوذخ ) هلوق (*

 يراردل) د عَ هل هلمح ليلدب ءوضلا هب دارا اغا هنإف انه فئصما لءف اكءوضلا هب داري

 زا اهلك بكا ركلا ىف ىسأو ةئاؤلحا تك روك يرازدلو نع
 ديصي هتديصق ءوض نأ لوقي مكانلاف ٠ هرتس ءىثلا سن : نقلا ىهد نننحلا نم كلاذب
 | : . ةفوسكتم يف ءاسلا بكا وك

 ءاردالاو ٠( ءاودأب) نع فرع وهو (ءادوأب) لصالا ف غلا اودأب ستا) هلوق (ه

 اًعاحالعو ةلابملا ةيردأب مههنأت هتديصق نأ ديري اغا رعاشلا نا ىي الو ءاود عمج ال ءاد عع

 ناسللا يف لاق ًاطخ ءاودأ ىلع ءاود عمجف لهذ مظانلا نوكيف اهضارءا يا اهئاودأب ال

 ةلاهملا ءاويدب متتأت : لاق اغا مظانلا نإ انيردي امو ( ةيودا ءاودلا عجو ءاودا ءادلا عججو )

 ردصم ءاودلاو ) ناللا يف لاق لادلا سكب ءاددو ةاوادم هاواد ردصم (ءاويد )د

 اهوبنر دقو رداصم ةثالث هل لتاق باب نا ىف الو ( ها 3 ئذر هتبراض لثم ءاود هئيواد

 ايثلاثو لاعفلا اهيناثو ةلعافملا اهلوأ : ءاحصقلا ةئسلا ىلع اهلوادتو لاهتسالا يف ا دق باس

 يسايق ( لامف ) نا ىلع ثكآلاو ةلعافملا ةيسايق يف فالخ الو ءافلا دعب ءاي ةدايزب لاعيفلا
 ىلا ريم اغاو يسابق سدل اذه ىلع ( لاميف ١ ردصأ ءاب اهم داوتف هتك تعءبشا ُم ض١

 لءج مهضعبو (ءاويد ١ لاق ىلع مظانلا لمف كص ةيرعشلا ةرورضلا دنع هترسك عابشإ

 تيوس اهَض . او
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 ! بهذتو يزلا نيع ىمع ليزت
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 ةحالب املاك ىقاهتت تتأءحم
 اهنييم يفحص ,نيكسم يز اهل:
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 ةايوطب اهتددع اذا تدسلو همو
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 50 مه 3 ث 'اهنك | اب

 قل 0 و الِجاع اهنم ةواشغ

 ٍةَكْرِف دعب اهل حور ىوق هيلع

 ةيرياع ةيرصب ٠ةيقارع
 ةديصق لك ناطاس اهنكلو
 رةيضرافلا اي يعاد اماذإ

 ةّملظ سوات يف ودبت ا

 ةَليِضف بففيرش نو ةئيض امو

 ةَعْوَو راهزأك وأ و رع هك

 ٍةريصقل الو يوارلا اهب 1

 ةرجه خيراتل لاذيف ساويسإ

 مظانلا لوق نوكتي اذه ىلعف هنم لرتخم ”عرف ءآي نود نم ( لاعذ )و لصالا وه ( لاميف )
 2 ءاودأب) ةيلك حيحصت يف يل رطخ ام اذه . ةرورضلا ىلع ال سايقلا ىلع هيف ىرج (ءاويد )
 (ةطد هباوص طقن نود نع اذك (هط) هاوكو . ينو يف يم نوكأ نا ىمعو

 (ةّط) كنلاو بيبطو حتفااب بط فصولاو سسكللاب بطلا ن٠ ءابلا ديدثتو ءاطلا حتفب

 ميقاسي ال ( يفطت يق رشم ) لصالا ف هوقو ةيلامملاو ةاوادملاب كتنأ ةبيط يا َط ةديصقلاف

 مالكلا ص دقو .قرثلا ةيحان هريس يف ذخأ اذا قرش نم ( ةقمشم ) هباوصو نزولا ههم

 ( ةنيبرفملا ) هلوق نم دارملا ىلع ةءدقملا يف
 بهذت يا بهذت لءما قاطء لوهفم وهو جورلا دض درفلا ( ةلحك درق ) هلوق ١(

 ريبعتلا اذهو . ةدحاو ةباهذإ ماقع ثعاق ( ةلحك درق ) هلاوقثذ ةدحاو ةباهذإ ةواثغلا

 .نيع درفب روعا نالفذو لعن درفب ىْحم لوقن ذم اندالب ةءاع نيب ةمئاشلا ةيءاشلا سبامتا نع

 (رماع) هسأ ىلا ةيسن ةيرءاع يوذ هيلا هوسأم هتيئاث نا ديري (ملا ةيقارع» هلوقو («

 هذه نا ىلع فارع يرصب لك نال ةيقارع يهو ( يرمي ) وه ذأ هياأ ةبسن ةيرصب يهو

 . ناسملا يف ةحامتم بنستلا

 , . اهئساع سئانو اهرصان فعضا يا ( اهئيمم فعضا ) هلوقو (م
 اهدضو رقبلا نم نسلا يف ةئءاطا) ضرافلا ىنمم لصأ ( ضراف ال تنأ ركبو ) هلوق (*

 (ضراف تسبلو ةيتفلا ركتبلا ةازقع تائئاتلا نيب هتيئات نا لوقي وهف هنم ةيتفلا يهد رككبلا
 .ةمدقملايف كلذ ىلا ةراثالا ترم دقو ضرافلانبا ىلا هيوسنملا ةيثادلا ةيضراقلاب دارا ى.ةدسم

 فرح نال : تايبا ةسخو ةئايحح امتايا ددع نأ ديري (حلا اهنكلو) هلوق (و



 ةعا 7

 يولع قدصب اهف 1 كت ع ا هيدلحأ اناتدم هنود 4

 ةلئمو لدعو لضف م لو نمو كيلع لطف اهب يل مف.

 تمحادقنويع م ناممينشكب ىجحلملا يوذل رغلاب 1 ثيعس 6

 يتقاط ٌرادقم ناك اذهف الِإو " ”ىر ابق ًابهص.«أ )يرعس يف تنكن إف 3

 هنوعو هللا دمي ةديصقلا '”تت

 ١ تن اذ تك , ١

 لا ع مد
 هاوس ذي لو

 .اهمظت دعب مدقأ دئازلا ثتبلا نا روظيو ةسسحغ ءاملا فرحو ةئاويسغلمجلا باس>يف(ءاثلا)

 ةلالدلل لاذلاب خرأ اما هلال ماقملل ةبسانم ( ةرجه ) ةملك رلمل (ةرجه خيراتل ) هلوقو

 ةئاعبسلا ةئد نا ىلا ريشي نا ديري مظاتلا ناكاذا الإ مهلا ةرجملا ةنس ال مظنلا ةئد ىنع

 ساويس ىلا هترجمل ايا ايران تناك ةيئاتلا مظنل اًكيراَت تناك اك نيثالثلاو دحاولاو
 . ملكتلا ءآيب ( رجه ) نوكت نأ باوصلا نوكيو/ابيلا هلوصو ةنس يف اهمظن نوكيف

 .(اوملعاو) لصالا يف ٠(
 اهدعب ءارااو ءاحطلا حتشب ) ىرلابف ) هلوقو ايء. لصالا ِق داصلاب ايصم هلوق 2

 . ةباصالاب قيلخو ريدج انأف يا فلأ
 ثلثم لكش ىلع تالكلا هذه تدتك ( هاوس - هلوق ىلا - ةديصقلا تّي) هلوق (ح

 رطسلا يف ثالثو يفاثلا رطسلا يف عيداو لوالا رطسلا يف تالكأ سمخ : *ىراقلا ىري اك
 ةديصقلا تاسيبال مالم ليوط رطس يف ا ةرجهلا مسرب هلوفب كلذ دعب ًادتبا م ثلاثلا
 نيميلا نع ( هللا ) ةلالجلا مسا ةرمحلاب هيف بتك ثلثا يتبانج ىلع لصح يذلا ضايبلاو
 رءاع نب رعاع ةيئاتلا مظان وه له > لكشلا اذه ركتبا نم ملعن الو راسبلا نع ( نا ذو
 لهاجلا  يلر كلا نايلس نب فسوي نب دمحا اهخسان وه وا يفوصلا بيدالا ملاعلا ينأ ويسلا يرمعبلا

 ليف د[رلا توكيد لوالا عينص نم راكتبالا اذه نوكي نا مرجال . اهدعاوقو ةريرملا ةفالاب
 نا لمتحاف طقن نود نم اينتك (ركدي ملو ركديمل) هلوقو اهمظن هنا ( اهبشك

 ركذي ) لويجملا اذا ريمضب وا ( ركذن ملف ركذن ) نيلكتملا ريمضب نالعفلا ن وكي
 ريغ ىنمي فصو وه له ( هاوس ) ظفل يف ميملا اغاو « ىنعملا يف ريبكق رف الو ( ركذُي و

 « ةباعكلا ثم أتت نمم هريغ ركذن ملو ةديصقلا بتناك ركذن مل اننا ىنمملا نوكي دك

 ملو ةديصقلا بتاك ركذن مل انتا ىنملا نوكيف ةيئانثتسالا الإ قع (ءاوس) تناك اذا امأو

 اذاذ . دحاو ىلا هينو هتبثأف داع ضم اذخأ لك نع ركذلا ىَذ ىف . ةديصقلا بداك الا ركذن
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 ترحل . ىئاولا تبحملاو» قدادلا خألا هلل هللاب هللا يف ا مس

 بويحمو. نيفراعلا ناطلسو . نيبحملا مامإ .قئارطلا ندعمو . قئاقحلا يش. قلاخلل
 نم نيمململا ىلع داعأو هب هللا عفن رفاسم . نيدلاو ايندلا نيز خيشلا . نيققحملا

 نيما نيمأ هتكرب

 اسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 فرحلاب تبتنا

 و

 اذه يف نا ائملع ثَّدثاا يتيءان يف ةلالجلا مما نم ةرمحلاب بكام انظحالو اذه انظحال
 . دوجولا ةدحوب ةقالع هل ناك امعر اًيزءر اًضرغ ةباتكلا نم لكشلا اذه يفو لوقلا
 ن. علض لك ىوطنا ثيحب نيبنالا يف ( هللا ) ةلالجلا مما ةباتكو ثاثم لكشب ةباتكللو
 هيديرم دحأ ىلا جالحلا لئاسر ضعب يف دجو هنأ يورام هبشي - ةلالحلا مسا ىلع ثاثملا
 . (مالسلا هيلع يلع)» بوتكم جيومتلا كلذ لخاد يفو جيون ىلع ايوةكم هلل 1 اهيف ةدوص

 مسرب هلوق يف ءابلا ( باتكلا هب ىهتنا يذلا مالكا رخآ ىلا ةرجملا مسرب ١ هلوق (؟
 ينعي نالف قداصلا خألل ةرجعلا مسرب بتك ام بتك اغا خسانلا وأ مظائلاف اهبتكي قلمتم

 0ث هّنب للا يف ) هلوقو .اجم ارك ذم كللاذ نوكيل وا ةرحملا ةين ىلع ابخسن وا اهمظن هنا

 ثيدح ىلا ةراشالا هيف نوكيو يويند ضرغل ال ا هحجول نالف هيخا ىلا رحاه اغا هنا يا

 هلوسرو نا ىلا هترحه تناك نأ ىون ام "ىرما لكل اءاو تايئلاب لامجالا اغا يراخبلا
 باقلالا ملأي هبّقل نا دعب (رئاشا) هامم يذلا قداصلا خالا اذه وه نءو . ثيدحلا رخآ ىلإ

 (رفاسم) نأ محلا قوف لهو لا نم برقلاو فوصلا ملع يف ماقملا ولعو خوسرلا ىلع ةلالد
 . ةمدقملا يف اذه رفاسم ىلع مالكلا انعبشا دقو 7 ةليغفب هيونت وا « ةبقنع مح قلاخلا بوبحم

 قو لوأ ت.ديظاو)





 نع راهفلا





 (ينإ)
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 (لزألا)

 (جوألا»

 (ةيوألا»

 مر

 نمد

 (ياقالا)

 (خزوبلا»

 (ةدرإلا

 (ىشبلا)
 (ةغلملا»

 (هيعلا)

 تيرم اعلا نيئاتلا ٍِف ْ ت.سرهف 5

 مسا ىلا ةهاعم ني وخل طظافلا نم

 2 مجعملا فورح ىلع ةبترعء)

 فارلا فرع

 ٠ داوم لامعتسا رهو (نإ) قيقحتلا فرح ىلا ةسسأ

 ا 6
 5 ديالا هلياقدو هلوا ف هل ةيابع ال امو مدقلا

 . ولعلا
 .٠ ثاعو عجر اذإ اا ردصم

 . هسفن ىلع هريغل رثؤم وهف همدقو هححرو هلْضُف هسفن ىلع

 هشبتو هلصأ دحملا

 نع ريمتيب ضرالا نم مق هب داري حصا لصالا ىلع ريغ ظفا

 . كلذ وحنو ةيوج وا ةيعيبط تازيمب هديغ

 الا فرع

 ىلا توملا نيود نم رح الاو ايندلا نيد امو : نيئشلا ني زجاحخا

 . سئأا موي

 . يولا هب مهضعب صخو طوطخ هيف بوث

 , هلع لضفي الو شيعلا نم هب غلبتي م

 اذا فرع

 ٠ بحجفلاو ربك



 م1

 ملا ردي 0

 (نالتم)

 (رهوطا)»

 ( ةوالا )

 ( ةرمملا )

 ( مرجلا )

 (ةلملا )

 «اوفاحتد

 ةريرطا)

 (رايجم)

 ( ىلا )
 ( ةعملا)

 ) عرجت»

 ) ىنطلا»

 (بلقلا ةّنح)

 (فلح)
 (ةّيلوحألا )

 ( ةياللا ١

 تدسربف 1

 .هقافناب علوملا لاهل ىالثالا ريثكتلا

 ميلا فرع
 . هتدامو .يثلا تاذ هب دارا ناك ضرعلاب لبوق اذا

 . ةوللا دض ىنمع لءءتسيو راظنلا راظنا ىلع سورعلا ضرع

 ايك « رجملا رتاك اسهئال كلذي تيرس ةروهشملا موجنلا ةعومجم

 . حاحصلا يف
 . محلا ملا ريكي

 . ةعيمطلاو ةقلخلا

 :هوينتجاو هئع اودعترا ءىثلا نع

 : تايالا هيكتور تنالاو ةياثللا
 .هرسك دعي هؤريو ةحالص مظعلا
 ٠ للج بطخلاو « لزاوتلاو بوطخلا نع ةميظعلا

 .ليثلا ءاعو

 . جردتو فلكشاب هير ءاوذلا

 . ايرط اضغ فطقي رجشلا رم

 احلا فرع

 ًاضيا ىمستو بلقلا طسو يف نوكحت ءادوس مدلا نم ةنه

 ٠ بلقلا ءاديوس

 ٠ هل مزالملا .يثلا
 . نيملا لوح ىنمي ردصم

 . نيزم ( لمع )و ةئيزلا ءالا ركب

 يف ةدح اذ ناك اذا ديدح لجر : مهوق هنمو رظنلا ةذاح «ةديدح نيع)

 ( ةأمملا)

 - بضغلاو مهفلاو نسألا

 ٠ دوسا نيط تاذ : ةئمح نيعو دوسالا نيطلا



 مو ديول طاقلألا راسفت

 ٠ سايلاب صاخ وه ليقو 52 | / (عطحتلاو مطحلا)

 ٠ ههيشا اذا (هيكي هاكت ١

 . فيم ل رعفملا مسا و ظ و راح (هيلع فاح)

 .٠ تنفتو هلم رسكتت أم (ءيثلا م اطر )

 .٠ يداللا وهو ريسلا يف طشنتا اهقوسي وهو اهل بع ليألل (ودحمن ادح)

 ١ را (

 ( لفحا

 ( ىجلا )

 (ةموزأا»

 ) 'ىساخلا 0

 ( دلاللا ١

 (ىّيخ )

 (رخ )

 (راولا )

 ( ردخلا )

 ( ندا )

 ( هللا )

 ةلءرو ٠ هيف لمر ال رح نيطو اههنم بيطلا نيطلاو لمرلا نم

 .( تايئلا ةبيط ) ساسالا يف دازو اهيف نيط ال ةرح

 . مهممتيو موقلا لَم
 . لقعلا

 . لبس دض نزحو مرح ناكسم : نوثلاب ةنورطاك مملاب

 'اذا فرع

 تبا اذا بلكتلاو . مهنلا اذكو ىبعأو لك اذإ رآقتلا
 . ارحزتم ادورطم

 اًدلاخ هلمج هدّلخو ٠ بشلا هنع أبا يذلاو  يقابلا متادلا
 . دلع وهف

 . قاولثلا نم: هسيط هنا هقلخو ٠ كرت هاوس دوعلا

 لفسأ ىلا ولع نم طقس

 رقبلا حايص

 ٠ هوحنو تيب نم راظنالا نع ةأر 1 يراوي ام

 . اهل مزالملا 3 ندخو . بحاصلاو قيدصلا

 . لالخ اهعجو هلصلا ءاخلا متفب

 ٠ رهفلا ءاذللا حتفب ( ةصاصخلا )

 (الخ
 وخلا
)2 
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2 

 سنخ نم :رتتسي يذلا اهضعبل وأ الكل مساوهو تكاوكلا

 . هركس ءىثلا



 كيد رهذ مك

 ( ةيموعد 2(

 ( لجدلا )

 ) مهدملا )

 (ةحودلا 2(

 (جامدإلا)

 ) ةميقد 2

0 
 ( ةئجذلا )
 ( كدلا)

 (اوأرادت)

 (ةماعدلا»

 (ىراردلا»

 (هوررذلا

 (ةريخذلا )

 ( هيفرت )

 ( ةناصرلا )

 ( ةمارلا )

 لارلا فرع

 .هتايث لاطو هؤاقي دتما اذا .يثلا ماد ردصم ةمود ىلا ةمسن

 ٠ هومملا باذكتلا لاجادلاو بذكلا
 .داوسلا يف غلابلاو ةهاظلا ديدشلا

 5 ماودلا نم قاشم . ُحادلا

 . ةءيظعلا ةردشلا

 -..هانآ ةايضتو ٠ ىش ىف .١ لاغذإ

 روق لا يجمل قوق قا ير طا ف ةلاعم

 1 ٠ ةنقاثلا ماهفألا
 . ىحماو ىلبو سرد

 ٠ ةماظلا

 +. الار عرب . قع هدم ويقل قد

 .اوفاتخاو اهيف اوعفادت اذا ةموصخلا يف

 . متاعدلا هعج .يذثلا هيلع ماقي داملا لادلا رسكب

 يرد دك رك لاهي ةلالخلا نكاركتلا

 لازلا فرع

 . ٠يثلا ىلعأ رسكتلاو مذلاب

 لادب ءىشلا رخدا ليقو هيلا ةحاطا تقول هيلع صرحو م م

 اضرا ةددشم لاذب رخذا لاقيو رخدذا هلصاو ةددشم
 . رخملهو رحدم لوعفملا مساو

0 1 

 ارا فره

 هيلع عسوو هع سقنو هئع فذ اذا هنع هفر ردصم

 . نيزر تراث نيصر لجحرو دادتّشالاو ماكحإلا

 ٠ لاب ليح ن. ةفطق رسكتيو هلوا مذب



 3 ةيوغللا ظافاالا ريسفت

 . ضعب ىلا اهذعب هقوتف مضو هحلصا بوثلا 6« قت )
 . لولا يف ريكفتلاو رظنلا ٠ ( ةيورلا)

 . امو هل ًايدر هلنجو هب هعثا ( ءيذلاب .يثلا فدرأ)

 . رظنملا نسح ءارلا مضب (ءاؤرل)

 يهو هنآ مساب ىمس٠ هناكو . لوبجملا بئاذلا هب قرعتي لع «لمرلا)

 فرعت هنأف مجنتااك اذصهو .(دوهملا بارتلا يأ ) لمرلا

 3 دازو او اكز هراغو ماماعلا (عير)

 . ةنيفسلا ءاسرا ةلآ ( رخألا ١و رحخألا ىلع تفقو ةئيفسلا (تسر)

 . هب قثورر هيلا نكس ( هيلا نك ر)

 ركعي ال هشيع يف أنبع ناك اذا كلذ لك لالا يرو (لابلا يخر)
 .ركعم هرقص

 ٠ هدح ققرو هذحش فيسلا فهرأ ردصم 2(«فاهرإ)

 يالا فرو

 هزام عفتراو اط يا رخز يذلا رحبلا ة؟راخزلا

 .٠ هردق نم اطحو هنم عضو ( هب ىرزأ )

 ٠ امو قرشأو رهز: ( اهز

 انوا نم قفل ترياق دا مق 8

 لزت نا هلصاو أطخلا وهو لآزلا نم ةرحلاو ةوفطلا يازلا حتفب 2( ألا ١

 . طقسف همدق

 هع
١ 

 ءأطخلا وا مثالا وأ بنذلا ىف عوقولا نع ةداكك ( لمخلا هب تلز 2(

 نسسلا فرو

 .٠ ليوط لاه رمي لياو 8 متادلا قع .٠ كله رس ىلا ةدسأ ) ةيدم رس 2

 ا ودعصل د 2 ( وخسر )
 ِء 0 ةاس و

 53 قرالاو رهسلا دهسلا ) كلهيسم 2(



 تدسرهف م4

 ىلا ةدش نم ضرالاب ًاقصال ءاملك رابثلا فصن ىءارتي ام ©« بارسلا )

 . ةردس هتدحاو قمنلا رحسش 6« ردسلا )

 ئرغالاو نلوألا اع يهتني ايلا ةنطلا ىعقأ يف ةرجشل مسا( ىهتنملا ةردس)

 ٠ « ةيابنلا يف اك ) امادعتي الو
 . ماكحألاو دوهملا هيف نودت باتكلا («نلجسلا )
 و .٠ جذاس هنم فصولاو بيك د ثلا مدع اهي ىتعيو ةطاسللا « ةحاذسلا )

 5 لصالا ةيمودعأ

 ٠ ةليوطلا ةماتلا عردلا يهو ةغباس عمج « غياوسلا )

 , عوردلا جسأ ( درسلا

 . همم ةليآ رخآ(رهشلا رارس د

 ٠ هراهظإ نم ىحتسي امو ةروعلا ةراغلا

 ٠ ويرطلا بايث ند قيقرلا ( سدئسلا )

 يناثلا رهتشا اك تنبلا دلو يف لوألا رهتشاو ديفلاك دلولا دلو (« طبسلا )

 . نبالا دلو يف

 نء ةملكتلاو ٠ ةهومملا ةلطابلا ةدكحلاب لكت طفعم وهف (طّسشند
 . ةفسلفااك يفانوي لصا

 . هطسو وأ قيرطلاو - اهيلع ماقتسي ةقيرطلا (نَلا
 .٠ هتفاصح دض هفعضو هتقر لقملا ة( ةفاخس)

 هيلا معا نذل ىلإ ىدحأو هلع( ةيكدخلا رك ىو
 : رومألاو لاوقالا نم باوصلا (ديدسلا)

 ٠ ىعاع لامعتسا وهو هنم رخس اذا هيلع 2( رخسمت )
 . هوو رابغلا نيم رياطتملا فيفخلاو ءيشن لك نم هيدرلا © ناَسْفَدلا )

 . اهيف شيعلا لئاسوو اهءاطح «ايثدلا بايسا)

 هلصأو . ىرسأ اههلثمو ىرس ىنم# عمتجا باب نم يرتسشي (ىرتسا)

 . اليل ريسملا

 ٠ عفترملا يندلاو ةعفرلا دملاب ءائسلاو . دعو ءوضضلا رصقلاب كة انَسلا)



 43 ةيوغللا ظافإاالا ريسفت

0 

 . راصنالا هتيؤرب نحشت شعن تائب نم يش م ( ىهسلا 2

 نسلا فرو

 .٠ ديعبلا ) عساشلا )

 . اهوجش ةءانخا تكي لاقي : ءاكسبلا ند طوشلاو نزهلاو مهلا ) وجشلا )

 ٠ ًاضيرع هلعج ءيثلا ممْدو هتقيقح نيبتت الف كينيعا رهظي .يشلا 4 مسَكلا )
 . دومخلا دعب راثلا تش لاقي . عفتراو اف («بش)

 . ناقدش امهو مفلا يبناج دحأ (تقدشلا)

 . لصنلا ةضد رعلا نيكسلا ) ةرْبَكلا )

 . هريغي جوزمملا بوشملاو هجرمو هطلخ( هيرشي هباش )
 ٠ ةعرسلاو حاملا همات سرفلا غ يف نوكتت ماجالا نم ةديدح ( ةييكسشلا )

 . عفترملا يلاعلا خماشلا و عافترالا و واملا ( خومشلا )

 . بارعألا هسيلي ام بوثلا ةلمّكلا )

 داهعلا فرو

 نم مهللب دصقد يذلا ديسلا قءتر متادلا ىعث ) دّيصلا 2 ردصم ) ةيدمصلا 0

 .٠ سمأ هنود ىضقي الو تاحالطا

 . ضحملا لثم يئاوشلا نم صلاخلا (©فرسجلا )

 5 هرايخو .يُ لك صلاخ ( ةوفصلا )

 . ضرألا ىلع قللا «عيرصاا)
 . هيلع يبثغ اذا قعص نم ةرملا « ةقعصلا )
 . ةيحانلا ك6 عقلا )
 . لاع ءانب لك وا رصقلا (حرشلا )

 ٠ هلامأو هّمِض اذا هيلا (هروصي ءيشلا راص )
 5 مهج نام ىلع ديلا قيرطال وا رسجلا مساو قيرطلا طارسلاو )2 طارصلا 2

 : عيبلا نيح ديلا ىلع ديلا قفص هلصاو ٠ ةعيدلا 2ك ةقفصلا )

 + رخأ ىلا هددت ليمطاو قورعملا 4. ةنشعلا)



 ناي

 ( ماصأ )

 ) حصحصلا 0

 ) لحما 2(

0 

 ( ماغرضلا )

 ) ةرطلا (

 ( ةفرطلا )
 ( لوطلا ١
 ( ةفيرطلا )

 ( روطلا )

 ( قراطلا

 ( اعط )

 © فيفطلا )

 ( ةماطلا )

 ( يغاطلا )

 ( دوطلا )

 © بائطا 0

 ( بطلا )

 ( ةوثملا )

 كرس روث

 . ةدجنلا بلاط ثيفتسملا خراصلا

 : هتامأف هلم العقم باصأف موس وجددشب هامر اذا

 : سرفلا رَظ نم سرافلا دعقم

 ءاضلا فرع

 . ىسالتو بهذ

 ٠ اهدقوأو اهلعُسأ رابلا
 4 دسألا

 ءاالا فرع

 5 ةرغلا ىلع ليس يذلا ةيصانلا رعش

 ءايشالا نم بجعملا مل ةسملا بيرغلا

 5 ةفرذطلا قمع فئارط ابعمجو

 ٠ هئيعب لبج مساو . ليجلا
 +: ضاع م2 ملا
 3 عفتراو غو داز

 . ليلقلا

 . اهاوس اه ىلع ولءتو مطت ةيهادلا
 : سائلا ةلماعم ءوس يف ديلا زواحتملا يغابلا

 5 ليلا

 0 مايا هب دش ليخلا وهو نيممضب بنط عج

 نادب الا ضارعاب ريما ىلع باغوئكهب ملاعلا ء ىثلاب ريبخلا ءاطلا حتفب

 1 ةَط يهو بيبطلاك

 نيعلا فرع



 01 ةيوغللا لافلالا ريسفت

 ١ هتلز للطتتو ةقشملا هفلكتو كريغ ىلع ىذألا لخدت نا «تتمتلا .
 ) ةياصالا هتدام يذلا رصخعو . لصالا ( رصنعلا .٠

 ٠ ءىذب هيف رادمسل ال ءاضفلا ) ءارعلا )

 . فيسااب اهئاوق عطقب اميذ ةقاثلا ( ردع )

 . ةقالعلاو قلمتلا 2ك(« ةقلعلا )
 : ةءوسلاو ةروعلا نع هب ىكيو ٠ بيعلأ نيعلا ةدلكم ) راوعلا 0

 .هقلا (جارمملا)و . دعصو ىقترا (حجرع)

 كلاما يرسم قو فعسوم اس قع اودع يرسل و ئدؤكتلا“ : ا( قرفا)

 ِك .اسقو ربكستسا اذا : رتاعو يتع وبق ( اتع)

 ينمهأ مالا ينانعو ٠ ىتءم وهف ةقشملا اهيلع لخداو اببعتأ «هسفن ىنع )

 . قصناو

 . توملا كلمل مسا (« ليئارزع)

 فلا فرع

 : همواح ضايبو لجرلا هحو ) َرشلا )

 . هترارح وا هتدش وا شطعاا ( هلغلا ١

 .٠ بهذو صقن ( ضيئي ءاملا ضاغ )

 ٠ ةئيغضلاو دقحلا نيغلا رسكسي ( لغلا ١

 ءانلا ف رض

 .محَنلا هنمو . مخف هلعفو . دوسالا ؟«محافلا)
 . هئع هللا يضر يلع انديسا فيس مسا ( راقمّيلا وذ )

 .درافم ديراقم لصاو . درفم عج ( ديرافم )

 . نمزلا نم نيسنلا نيد امو . ةندحلاو نركسلا  (ةرتفلا)

 . اهاعداو ةمككملا يهو ةفسلفلا ةفرعم فلكت ( فلسفت )



 تسرب ١ 0

 . مستلا نيح هنانسا نع هاتفُش تجرفنا : رتفم وبف (ركذا)

 . ةدحاو ةدرف هلدكسي يا ( ةلدك درف )

 . ةيتف تسيل : رقبلا نم ةَّنسُملا (« ضرافلا )

 فاةلا فرم

 ٠ عاقلاك ةنئمطملا ةلبسلا ضرالا ىناقلا سكب 2" (ةميقلا )

 يف تيئملا دوعلا وا ةديدنلا :ىحرلا بطمتو .هماوقو ىمالا كالم («بطقلا )

 : ىلعالا قبطلا هيلع روددو لفسالا !مقبط ٍ

 "نفسا ىيدم (ىثلا سقف

 .هنم برض وه وا. بئاذلا ساحنلا ىاقلا سكب ءرقلا )
 1 : عطقلا ) دنا 0 2 دم

 .٠ جاجوعا لعمر هلامآو هلدع ءيلا ( موق 0

 . ةيتغملا ( ةئيقلا )

 ٠ يلا ال رطخلا ىلع مدقملا عادشلا (« مادقملا)

 8 ناردملاو ءافطاو ةعيطقلا نع ةيائك ( ليلا عطق 0

 . عاتمو لام نم هكسلعو ناسنالا هينتقي ٠١ 2 «ةينقلا )

 ْ] ضغبلا ىلا ١

 .٠ هوجو م نك« راثلا ىلع يلق م ( ةدلقلا 0

 فاللا فرع

 هتقيقح  «.يلا ةنُك)
 . فيفكو قوفكس» بف . ىمحع يأ هرصب (فك)

 ٠ دلوم لاعتسا وهو ( 0 لا هنن رادقملا «ةيمكلا )

 :ةفاطت ضو ةيطقلاو لكلا (ةنايعتلاو
 . ةنملا يف ربث ماو ٠ ريثكلا ريخلا ( رثوكلا)

 . راثتسالا وهو نومكتلا لمف ن٠ ةرملا « ةّيمكَسلا) و رتتسملا « نماكلا )



 4 ةيوغللا لافلالا ريسفت

 .نححلا ةرذولا نور ةتلادو: نالؤدءظم ىقعا( ةلذرك و
 . هل مالم هب علوم « اذكب فلك
 ٠ هازخأو هلذأو هرهق اذا مودع تنك )

 . هملكتو كم.لكتي يذلا كملاكم ( كعياكد
 . ةيلع ساجرف هفرط رسكشبو ىكتي ا نع ءامخلل هلصاو .٠ هيئاج ) تبلا 5

 , هنم ةروسكملا ةعطقلا : ريا نه ( ةرسكسلا)
 .هيلع لوصللاو هلين ىلع موهذملا صرحلا : ءيثلا ىلع ؛ بلاكتتلا ١

 ٠ ةهوركم ىه ذا برخلا نع ا. ىنتكيو . ةهوركملا (« ةبيركللا )

 . . هفارطأو هبناوج ( ءيثلا نانكأ )

 مرللا فرع

 . ةعيرسلا ةفيفخلا ةرظنلا كة ةحمللا

 .لقملا وهو : بللا وذ («بيبللا ١

 ١ هفقاك ةعرسب هلوانت ( ءىثلا فّقلت .
 ءاملا مظمم ( ةّعللاو جّللا ١

 ١ قنعلا يبناج دحا ىلا ىوتلا اذا قدشلا ضرم 2 «ةوقللا .

 دئادشلا نم لزانلا ةماملاف .هب لزن هب ( لا ) لعف نم لعاف مسا 2« ةّلم )
 . نأسنالاب ملت

 ٠ اهم دتشاو 6 ىظات رائلا 26 تيل )

 رانلاب يوش اذاف .هب ىنبيل نيطلا نم بورضملا: نإ هعج بلاط ؟ةئبإلا )
 رحل هقدجتا وأ | رعلا ى

2 

 . نينذالا ةمحش ىلا لدي يذلا سارلا رعش عومجم  (ةّئللا

 ادم
 . هردصم ةضودحلاو ٠ ءىس لك ْنء صااخلا ( ضل 0

 .'ئراط لامتسا وهو ٠ ةيحاصملا ةدافال ( عم ) ىلا ةشل>
 . هدسج نم ةغضم ناسنالا بلقو ٠ محللا ةمطق (  ةغضبلا )



 تدسربف 0

 .هرون دادزا جارسلا وهو حابصملا اهيف عضو اذا ةذفان ريغ ةرك (ةاكتشملا ١

 حالطصا يف يه ؟ خيسرلا ) و ( خسفلا ١و « خسنلا ) هتاوخاو ( خسملا )

 . ندب ىلا ندب نم ةقطالا سفنلا لاقتنا ىندي .اركملا

 هيلا لوقتملاو لوقتملا قالتخاب اهيف ةفلتخ لاقتنالا تالاحو
 : قدأ وا ىلعأ ناك اذا :

 .هلوطو هاوسو هسأم اذا : درمت وهف ءانبلا (درم)

 ٠ بذكو هرم اذا لجرلا © قَرْخَم ) لعاف مسا « قرختملا )
 كش ( ةيرم )

 5 حتلملا نول نم

 . هدبز جرختسي يكل كرحيو ضخمي يذلا نالا وه 6 ضيخلا )
 . ءابظلاك ناسملا اهب هبشت شحولا ةرقب . ةابع عمج ( اهلا )

 وألا فرم

 . هعزنو هعلخ (هنع وتلا اضن )

 .ركسلاو ةحئارلا كة« َةوُغَتلا )

 نم شاشر اهعم جرخ هيف نم ةفيفخ ةخفن خفن رحاسلاو يقارلا 2(ثفن ١

 .قصبلا نم فخا لفتلاو لفتلا نم فخا وبف : هقير

 : ع ) ىأن 0

 .:ايققاز تريقناو تهافا ٠ 2( تعنت

 . هفرعي نم هركني ثيحب لكش ليدعتو .ىثلا رييغت (ريكدتلا )

 هع نغم رهاظتو ( نلللا نم) سلتا 4 نكت ١
 . ًاضيأ لقعلا ىنم اًدرغم ىهنلا لاوعتسا رثك مث . لقملا يهو ةيهن عمج « ىهثلا )
 هلاح نسحو هشيع نال اذا معنت لعفل ردصم مسا نونلا متفب ( ةمعثلا

 : سؤرلا اهدضو

 هعابط رسعو ناسنالا يف ريخلا ةلق وهو. دكتلا نم ةغلابم ةنيص (« داكتمملا

 . مجاعملا يف داكنم كذي لو . ةاجسلاو ةحامملا هدضو



 ( ةدحنلا )

 ) نانأ 0

 ( ىونلا )

 ( ةىكدلا )

 ( ةيوهلا )

 ( ىداهتت

 ( ريجحلا

 ( ىلويهلا ١

 ( ةلالا )

 (نييبتلا)

 ( ةَرملا (

 ( ةثاشملا )

 ( جوهلا )
 (تاسرفلا)

 (هحسو)

 م

 (دي)

 0 ْ ةيرغللا ظافلالا ريسغت

 .٠ ةنومملا ك”ااط خرصتسملا دجتتسملا ةياجإ و داحتالا

 : ةقيثم ةعقملاو فيكم تاكملاف ٠ هرتغ ىلع العو عفت را ناكلملا

 : قارفلاو دعبلا

 ٠ عماسلا سفن ال طسنت ةدقلم ةر>وم ةلمح مالكلا نم

 ؛ايرلا فرع

 رهو ةيتاذلا ةقيقللا ةيوحلاب داريو ٠ عفرلا ريض ( وه ) ىلا ةبسن
 . دآوم لاعتسا

 سورعلا لياتت اك اهتيشم يف لياتت

 ٠ ةرجاملك رابنلا فصن ظيقو . رحلا

 . ةليخد ةيمجعا ىهو . ةيلصاألا ةداملا

 . ةوافطف سمشلا ةراد اما ٠ رذقلا ةراد

 نمؤي ىلاعت هنا ىنعي ةزمهلاب © نعؤملا ) لصا ىنسللا هللا ءاسا نم

 .٠ قولا نم

 . ةدهولا ىهو ةةيمعلا ةضماغلا ةرفحلا

 هدضو ٠ شه وبف هسلمل كا و ناسنالا هجو طاسنا

 . مهب وهف ةماهلاو ضابقنالا
 .قحأك حبوهأ وهف. لقعلا ةفخو شياملا
 باطلا يف ار عم ليللا يف ٍفاوطلا وهو سرَهْلا نم :عمج

 . ةهسفن ثدحي سوبم لجرو خا ره دسالاو

 واولا فرع

 أ 1 ىا موسوم وبف هراغ نم هزيك ةمالعب هملع
7” 

 بودي ناك اذا ىسورامدا لاكن: ندوب كيتو
 32 ل 5 -. 32 م م 8- . 3 -. 5

 هتد اذا هدكوو نكلتو تعد اذا دق ولا دلياو لاقي .٠ دكر هلصا

 و



 ؛ألا فرم

 عرقلا وهو ءادلا ىلع بلغو .ءاثقلاك تابنلا نم هل قاس ال اه 6« نيطقيلا )
 ْ 1 خيطبلاك يذلا ٠

 ٠ يلايرس لصأ نم زم لبق رحبلا 6 مم
 .هفاطق ناحو باطو كردأ : عنيأو رمثلا ( عني (

 ما )



 باتكا يفراولا مالعالا تسرهف  ؟

21) 

 656( ؟م مدآ

 “6 5 يىلالةسعلا رجح نبا

 ”١ ديمأا. قيقد نبا

 صاع نب يصاع -ح مكسحلا سماع نبا

 20#" 615١ 1١< 1 ىلرع نبا

١٠6 6 1١ 

 6١4,345 ١٠6 م7” ضرافلا نبا

 الاب ع جم ملل علق

 7 يطوفلا نبا

 (2 كلام نبا

 يفاطلا < ىمئاللا :ىلع نب دم هللا درع وبا

 ألك الس كارئالا

 يلويلا - يلونلا يلع نب ىلا

 -_- يلرككلا نايلس نب فسوي نب دمحا

 يلركلا
 7 (رخفلا نب يلع ) يلا:سدرالا

 ه6 ليفارسسا

 م ىاكألا
 5 امل

 ه؟ ةمما

 44 فيكلا لها

6 
 ١7 ةيئطابلا

 نفذ ةنكب

 م65 نءاكورب

 14 سيقلب

 ١6 -( نسح ) ينيروبلا

 ١ ( هللا ديع ) يوئسومرلا

 ١ ( يلع نب دمحا ) يفوبلا

0 

 3 مي

 44 يرئابتلا

)0 

 “١ ليربج
 ه4 ريوج

 ١١ (« رداقلا دنع ) يرئارخلا

 ١١ ( دم نب دمحم ) يررخلا

 "4 ةنيكب ليج
 ,“ ( ىفطصم ) داوج

 0م

 يلاطلا < يلاطلا ىرتاللا | يرئا زا - يرئارخلا رداقلا دمع ريمالا



 مم

 4١ ةرلح نب ثرحلا

 ييروبلا < ىينيروبلا نح
 6غ هرم

 هم ءاوح

02 

 ١1 «يماس دمع ) ناهدلا

0 

 24 نيئرقلا وذ

000 

 67 «مالسلا هيلع ) اياز
 ها“ كرايم كز

 و يرشخعزلا

 (س)

 يماس نيدلا سه - يماس

 وع ةقحالسلا

 445 م4414 ( مالسلا هيلع 0 ناماس

 (س)

 للا يبطاشلا

 م25 ىماس نيدلا سعب

 (ص )

 ٠6 يونوقلا نيدلا ردص

0) 

 + « هللا دبع وبا ) يفاطلا

 كبس ربو

 2ع) ْ

 ههىو مع ىرصلا ضاع نب ضاع.

 ٠١م رس ملا مالم

 الال 6 6

 يسابانلا - يدبانلا يذلا دبع

 يونسويلا < يوئسوبلا هللا دبع
 + رفاسم نب يدع

 ه6 ليئارزع

 17” 5*2 لااط يلا نب يلع

 يلاتسدرالا <يلاتسدرالا رخفلا نب ىلع

 ضرافلا نبا < ضرافلا نب رع
 1761+ ما ( مالسلا هيلع ) ىسيع

2) 

 (ف)
 65 .ءارهزلا ةمطاف

 ه4 قدزرفلا

 ١١ نوعرف

 2ك

 12٠ «(يلركلا وا) يركتلا

 ل ظ
 ١١ ( يرته) تسوال

 نوينيسام ح نويتيسام سيول
 (م)

 ١5 عال ( سيول ) نويئيسام

 قف يلام



 15 1 مالعالا

 ( مملص ) دمحم < ( مملص ) "يبا ٌْ 6 6« بيطلا وبا ) يبننمل

 يليخلا <يليالا مشاه نب يهربا نيدلا مجت | يررخلا ميرككلا دبع نب دمحم نب دمحم

 “ ىينلا ا يرركلا -

 وو ناهدلا -< ناهدلا يماس دمحم

 ْ يلرع نبا < نيدلا يل

 427 ( مالسلا هيلع ) نوراه ْ ال6166 ميرم

 تسوال < تسوال يره | "ذم 6354698 رفاسم

 داوح - داوح ىفطصم (4ي |

 44 ( مالسلا هيلع )

 ا ١6 (« ينغلا دبع )

 ه ةيديزإلا 0
 همم 156 ؛ مالسلا هيلع 2

 يدب املا



 باتكلا يفجر اولا تانلبلاو نكتامالا تسرهف_*

 2س 600
 ذر ماشلا 7# م١١ ةينيمرا

 2( ه6 مه ةناتسالا

 انيح ىرافلا ونوه مال عرس لوضانالا

 (ع١ ١4 سلدنالا

 ةوروا

 7+ قارملا ند

 غ١ 0
 اب ريوغلا ١ دع

 (فر مي
 هاب تارفلا ع سوروط لابج

 . اثق 2 راجذس لبج

6 )2 

 "0 ل ةيرعاظلا تكلا راد

 ١61٠١) ع5 م + ةينوق مال ةلحد

 (ك) ْ ١6 4+ قثمد

 ه (لى واذ كف 0
 (م) فك مورا

 1 ىيلاطيربلا فحتملا سر
 ١ يبرملا يماعلا عمم ا 7 واما

 ١١ رصم لل 2٠١ 956 م م66 ع ساويس

 ١61 برغملا ؟م م الاب عالج



 سباتكلا ين>راولا عجارم او تكلا تيسريفع 3

 0(ع) ش 000

 ١ ( يفاطلا نيدلا يح ١) حورلا يئاجع ١ ( يرشنعزلا ) ةغالبلا ساسا

 6 فر «48 كلام نبا ةيفلا

 ١١ ( يلرع نبا ) ةيكملا تاحرتفلا عقل

 4 انف ةسصك م تسروف

 5 "ندع نءاكو رب ( يلرملا بدالا خيرات

 2 م ( كرايم 5 ) ىءالسالا فوصتلا

 ( يمءاس نيدلا ني 2 مالعالا سوماق وق (يطوفلا ناد باقلالا مهم صرغخلت

 م6 ه 1 ث) ص (

0) 
 م6 (ىطوسلا ) ريفصلا مماحلا
 . 000 5 يك 2 9 3

 ) يوناهتلا ) نوئفلا تاحالطصا فاثك

00 3 
 ل ( يلنالقءلا رجح نبا ) ةنماكلا رردلا

 الد١607 65 < روظنم نبا ) برعلا ناسا 0

 2م 2س

 “ ( يطوغلا نبا ١ بادآلا عمجم ١ «(« ينويلا ١ نرامملا ىمت



 ةدعؤصلا

 (ه]

 ادا

3 

15 

 4غ

 نضل

 م

44 

465 

 أ

 ل

 هم

 : هدلرعلا مغلي هدو .ييسأم سل ول داَسإلا ءءرثم

 . مسأ رقلاب مم رقما هزه نصت

 . رُسانلا مرقم

 ظانلا  رفاسم  ةيطخلا ةعوصلا فصو . باتكتلا ةخسن
 . ةيئاثلا _ خسانلا

 م

 : اذه يردصلا رداع ءم رماع همر دم

 ديحوتلا يف - كوالا ءوزلا
 .حورلا ةفرمم يف - يفالا دوثا

 . ةقطاناا سفقلا ةفرعم يف - ثااثلا لوألا

 . ىلويحلا يف عباسلا هولا

 . تارجعلا زومر يف سماحلا رولا

 . ةمايقلا 5ذو داعملاو أدملا يف  سدالا لولا

 ٠ تارقلا يف ةقيقد زومر يلاء. يف عياسلا اءوألا

 . هلهأ جازم فارحتاو نامزلا ريغت يف  ينماثلا ءوثلا

 ٠ هروبظ ةمالعو تقولا بحاص نايب يف عسأتلا مولا

 ..٠ سفنلا صاوخ ىف  رّصاعلا ءوألا



 ٠ (متامالعو ىربكتلا ةءايقلا يف ردع يداحلا دولا

 . ةيناسنالا تالايكسلاو قالخالاو يادآلا يف رع ياا ءوثلا

 ٠ مظانلا لاوحا ن» فرط حرش يف - 2: فل

 . ريست ىلا ماك ول ظافلا ريم ميلالا ىف ام تسرررف

 . بائاكا يف ٌةدا ولا مرمعالا تسرق

 . هبا رللا و نكام الا تسر رف

 ٠ عسا رلا و باللا ارو
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